Consiliul local Pogoanele

Proces verbal
Incheiat astazi 22 iunie 2016
In sedinta de constituire a Consiliului local al orasului Pogoanele

Sedinta de constituire a Consiliului Local Pogoanele, se desfasoara in sala de sedinte a
Primariei orasului Pogoanele, in data de 22 iunie 2015, orele 11.00 .
Din partea Institutiei Prefectului, Judetul Buzau s-a prezentat d.l Bordea Stelica care da citire
Ordinului Prefectului nr. 402 din 17 iunie 2016 privind aprobarea graficului de convocare a consilierilor
alesi in sedinta de constituire a Consiliului Judetean Buzau si a consiliilor local in data de 22 iunie 2016
precum si a cadrului legal (legislatia) de constituire si functionare a consiliului local iar din partea
Judecatoriei Pogoanele este prezent d.l judecator Badulescu Marian, care il va investi in functie pe
primarul ales .
S-a procedat la anuntarea prezentei consilerilor locali . Sunt prezenti la sedinta de constituire
toti consilierii alesi si nominalizati in listele propuse de catre partide .
Pentru continuarea lucrarilor sedintei s-au identificat ca fiind cel mai varstnic consilier – d.na
Gradina Maria iar ca asistenti, cei mai tineri, respectiv d.na Dan Didina si d.nul Popescu Mircea Bogdan.
Presedintele de varsta, d.na Gradina Maria, asistata de cei doi consilieri, anterior aratati,
anunta proiectul ordinii de zi al sedintei, dupa cum urmeaza :
1. Alegerea comisiei de validare ;
2. Validarea mandatelor consilierilor aleşi ;
3. Depunerea juramantului de catre consilieri ;
4. Declararea ca legal constituit a consiliului local ;
5. Alegerea presedintelui de sedinta al consiliului local ;
6. Prezentarea rezultatului validarii alegerii primarului ;
7. Depunerea juramantului de catre primar ;
8. Alegerea viceprimarului .
9. Organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local ;
Supusa la vot ordinea de zi a fost aprobata in unanimitate .
S-a stabilit prin acordul comun al consilierilor ca din Comisia de validare sa faca parte un numar
de 5 consilieri. In vederea alegerii Comisiei de validare se fac si primesc propuneri, dupa cum
urmeaza : Dan Stefan, Dumitru Constantin, Nenciu Ioan Eugen, Tanase Elena si Cazanoiu Marian .
Supuse la vot, individual, propunerile au fost votate, prin vot deschis, in unanimitate .Drept pentru
care s-a adoptat Hotararea Consiliului local nr. 1/22 iunie 2016 .
Dupa alegerea Comisiei de validare se dispune, de catre presedintele de sedinta, o pauza in
vederea alegerii presedintelui si secretarului comisiei precum si a verificarii legalitatii alegerii
fiecarui consilier, pe baza dosarelor prezentate de secretarul orasului .
Comisia de validare propune validarea urmatorilor consilieri locali :
1. Dan Stefan ;
2. Agapie Dumitru ;
3. Gradina Maria ;
4. Popescu Mircea Bogdan ;
5. Tanase Elena ;
6. Vasile Valeriu ;

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Serban Badea ;
Stan Tudor ;
Vlad Tudor ;
Nenciu Ioan Eugen ;
Vlad Nicolaie ;
Cazanoiu Marian ;
Dumitru Constantin ;
Obiala Ion ;
Dan Didina ;
Supusa la vot Hotararea privind validarea mandatelor consilierilor alesi in Consiliul Local
Pogoanele a fost adoptata in unanimitate - Hotararea Consiliului local nr. 2/22 iunie 2016 .
Dupa hotararea de validare toti consilierii locali depun juramantul . Cu acesta ocazie si
semneaza juramantul, in doua exemplare, unul pentru dosarul sedintei, un exemplar il retine . Astfel
Consiliul local este declarat constituit . Drept pentru care, cu unanimitate de voturi, s-a adoptat
Hotararea Consiliului local nr. 3/22 iunie 2016 privind constituirea Consiliului local Pogoanele .
După declararea ca legal constituit, consiliul local alege la propunerea d.lui Serban Badea o
alge in unanimitate. prin hotărâre adoptată cu votul deschis al majorităţii consilierilor locali în funcţie,
pe d.na Gradina Maria ca preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care va conduce
şedinţele consiliului şi va semna hotărârile adoptate de acesta. Drept pentru care, cu unanimitate de
voturi, s-a adoptat Hotararea Consiliului local nr. 4/22 iunie 2016 privind alegerea presedintelui de
sedinta .
Dupa alegerea presedintelui de sedinta, activitatea presedintelui de varstă şi a consilierilor
care l-au asistat, incetează .
Presedinte de varsta,
Asistenti,
Gradina Maria ....................
Popescu Micea Bogdan................................
Dan Didina
................................
Conducerea lucrărilor se preia de preşedintele de sedinţă, care invită pe d.l judecator
Badulescu Marian să prezinte in faţa consiliului local hotarărea de validare a alegerii primarului
localităţii. D.l judecator da citire Incheierii nr. 565 din 16 iunie 2016 pronuntata de Judecatoria
Pogoanele in dosarul nr. 1056/282/2016 .
Preşedintele de şedinţă invită pe d.l Dumitrascu Florin, a cărui alegere a fost validată în camera
de consiliu a judecătoriei în a cărei rază teritorială se află orasul Pogoanele, sa depună in faţa consiliului
local jurământul prevăzut la art.32 alin.(1) din Legea nr.215/2001,a administraţiei publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare.
D.l Dumitrascu Florin depune juramantul, semneaza formularul de juramant si depune la
secretarul orasului Pogoanele si declaratia de optiune pentru functia de primar si renuntare la calitatea
de consilier .
Se trece la urmatorul punct al ordinii de zi : alegerea viceprimarului . Se fac doua propuneri, d.l
Stan Tudor il propune pe d.l Vlad Tudor iar d.l Obiala Ion il propune pe d.l Dumitru Constantin.
Secretarul orasului pregateste buletinele de vot si instruieste pe consilieri cu privire la modalitatea si
desfasurarea votului . In urma votului s-au inregistrat urmatoarele rezultate : Vlad Tudor – 12 voturi,
Dumitru Constantin – 3 voturi . Drept pentru care, cu unanimitate de voturi, s-a adoptat Hotararea
Consiliului local nr. 5/22 iunie 2016 privind alegerea viceprimarului .
In ceea ce priveste ultimul punct al ordinii de zi – organizarea comisiilor pe domenii de
specialitate . Sunt prezentate de catre secretarul orasului recomandarile privind numarul, componenta
si denumirea acestor comisii, conform anexei 2 din OG nr. 35/2002 . In urma discutiilor s-a stabilit
constituirea a 3 comisii, membrii acestora si gruparea domeniilor de activitate dupa cum urmeaza :
1. Comisia de validare, activitati economico-financiare, activitati social-culturale si culte formata

din urmatorii consilieri : Nenciu Ioan Eugen, Dan Stefan, Dumitru Constantin, Cazanoiu Marian si
Tanase Elena .
2. Comisia de agricultura, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism,
juridica si de disciplina, formata din urmatorii consilieri : Stan Tudor, Popescu Mircea Bogdan, Agapie
Dumitru, Vasile Valeriu si Vlad Tudor .
3. Comisia de invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala, protectie copii, tineret
si sport, formata din urmatorii consilieri locali : Gradina Maria, Vlad Nicolae, Dan Didina, Serban Badea
si Obiala Ion .
Drept pentru care, cu unanimitate de voturi, s-a adoptat Hotararea Consiliului local nr. 6/22
iunie 2016 privind stabilirea si organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului
Pogoanele, judetul Buzau, pe principalele domenii de activitate .

Discutiile fiind incheiate, presedintele de sedinta declara sedinta incheiata .
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal astazi 22 iunie 2016 .
Presedinte de sedinta,
Consilier prof. Gradina Maria

Secretar,
Cotruta Valentino Adrian

