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SECRETAR
t-r110 din 22.06.2012

PROCES - VERBAL
incheiat astdzi, 22.06.2012

--r- -. -judejului Neam! - domnul Ilie Dumitru Haralambie Mitea
:-:-rta de constituire a consiliului local se deschide de domnul prefect, care

:: :..nformitate cu prevederile art.30 alin.(l) din Legea administrafiei publice
::ll5/2001, republicatE, cu modificerile 9i completdrile ulterioare gi art.l
: : .,Regulamentul-cadru de organizare gi funclionare a consiliilor locale"
--: consiliilor locale se face in termen de 20 de zile de la data desfrsurarii
,' lupi indeplinirea prevederilor art.38 alin.(1) 9i (2) din Legea nr.334/2006
':-3ntarea partidelor politice gi a campaniilor electorale, republicate, cu

r-rr : ulterioare. Convocarea consilierilor declarali alegi pentru qedinla de
r-: ss face de cAtre prefect, prin ordrn.
r.--:'it art.38 alin.(l) din Legea w.334/2006 privind finanfarea partidelor
: : campaniilor electorale ,,in termen de 15 zile de la data desfdguldrii
, - ::randatarul financiar este oblisat se depund la Autoritatea Electorald
:(-': rn raport detaliat a1 veniturilor gi cheltuielilor electorale pentru fiecare
r : :. aliantd politicd, alianld electorald, organizalie a cetdtenilor apa4inand

: nalionale sau candidat independent", iar, in conformitate cu art.38
: - =:eeagi lege,,dupd expirarea termenului prevAzut la alin.(l), Autoritatea

rrr-: ?:rnanentd asigurd aducerea la cunogtinld publici a listei partidelor,
.. :r -::ice, alianlelor electorale, organizaliilor cetejenilor romdni apa4indnd

.'! . electorale gi a candida,tilor independenti care au depus rapoartele
r -- . eniturilor gi cheltuielilor electorale pe mdsure ca acestea sunt depuse,

r-c - i:. :uccesive in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea I".
:. 'i:. a cu orevederile lesale invocate rezultd cA:



I . serioada 1l - 25 iunie a.c. mandatarul financiar al fiecdrei formaliuni politice
al:;3ndidat independent depune la Autoritatea Electorala Permanentd un raport
Its-!iat al veniturilor gi cheltuielilor electorale;
) i,:ceprind cu data de 26 iunie a.c., Autoritatea Electorald Permanentd publicd in
v .irorul Oficiai lista forma;iunilor politice Si a candida[ilor ind.ependen[i pentru
--r: a fost depus raponuJ respectiv,
- :: peioada 22-23 iutrj^ie a.c. se desfagoard Sedin(ele de constituire ale consiliilor
.:r!e.

Drept urmare, prin Ordinul nr.145 dn 20.06.2012 Prefectul judelului Neam! a
-:crocat consilierii declaraii alegi in qedinla de constituLe a Consiliului local al
'n"rului Tirgu Neamt pentru data de 22.06.2012. ora | 3"'.
l l- Totodata, potrivit art.30 alin. (l) din Legea administra{iei publice locale nr.
::2001 9i art.2 Si art. 3 alin. (1) din ,,Regulamentul-cadru de organizare gi
-rctionare a consiliilor locale" la gedinla de constituire pot participa prefectul sau
-rezentantul siu, precum gi primarul, chiar daci procedura de validare a
.:-:ndatului acestuia nu a fost finalizatd.

in conformitate cu prevederile legale menlionate la gedinla de constituire a
:cnsiliului local participd, in calitate de prefect al judeplui Neamf, domnul Ilie
lumitru Haralambie Mitea.
1.2. Scopul gedinlei este, deci, constituirea consiliului local urmare desfigurdrii
:legerilor locale din data de l0 iunie 2012.

Cum, potrivit art. 30 alin. (2) din Legea administraliei publice locale
:t.215/2001 9i art. I alin. (2) din ,,Regulamentul-cadru de organizare fi funclionare
.r consiliilor locale" ledinla €ste legal constituita numai dacd la aceasta participd cel
:u{in doui treimi din numdrul consilierilor alegi rog pe Doamna Laura Elena Maftei,
secretar al oragului firgu Neam! sd facd apelul nominal al consilierilor alegi.

Doamna secretar face apelul nominal al tuturor consilierilor alegi in urma
scrutinului electoral din l0 iunie a.c

I ANDRUSCA DANUT
2. APOPEI VASILE
3. ARNAUTU DECEBAL
4 . BARSAN VALERIU
5. BALTATESCU VASILE
6. BOCA IOAN-DOINEL
7. BURLACU ION
8. CAMPEANU-GAFTON MIHAI
9 . COJOCARIU VASILE
10. COZMA DUMITRU-DANIEL
11. DRON VASILE
12. HUMULESCU TMIAN
13. LUCULESCU VASILE



t4 . MARIAN MIHAELA
t5 . MIRONEASA ADR]AN
16. SOLDAN COSTEL
t7 . TIMISESCU VASILE
18. TROFIN CHEORGTIE
t9 . TURLUIANU DANIEL NITA

L rmare apelului nominal fbcut de Doamna secretar constat ce la $edintd sunt
;:--::::i l9 consilieri din cei 19 care au fost alegi.

l:rrucat la gedintA participe to,ti consilierii ale$i, gedinla este legal constituitA
t :r. :\.3te incepe lucr5rile.

3 L-.1 parte a $edinlei de constituire, conform art. 3l alin. (l) din Legea
r"'-r:ratiei publice locale nr.215/2001 9i art. 3 alin. (l) din ,"R.egulamentul-cadru
a taAizare qi funclionare a consiliilor locale", urmeazd a ft condusd de cel mai in
1;-l -rTnsilier, asistat de doi consilieri dintre cei mai tineri.

fin datele de stare civild ale consilierilor alegi rezultd cd cel mai in vdrstd
.G:<r este Domnul BURLACU ION. iar cei mai tineri sunt domnii
!.- r- t I.ANU DANIEL NIJA qi COZMA DI 4ITRU DANIEL.

l::r'it pe cei menlionali sA preia conducerea lucrdrilor qedintei.

I, 'I-fSEDINTELE DE VARST;.

Doamnelor 5i domnilor,
va propun o pauzd in timpul cdreia Doamna secretar Laura Elena Maftei va

tran subsemnatului gi asistentilor mei, in conformitate cu prevederile art.3
&,lr - (4) din ,,Regulamentul-cadru de organizare gi funclionare a consiliilor
b-a-:

. dosarele consilierilor declarali alegi $i pe cele ale supleanlilor lor, aga cum
acs: au fost primite de la biroul electoral de circumscriplie.

. dosarul sigilat $i semnat de pregedintele biroului electoral de circumsoip{ie
I =::::r-ii acestuia continand:

- procesele verbale model anexa ff. lA pentru alegerea consiliului
ier .:-;heiate la nivelul birourilor electorale ale secliilor de votare;

- procesul verbal rnodel anexa nr. 2A pentru alegerea consiliului local,
b:<-r: ..r nir elul biroului electoral de circumscriplie;

- intampindrile gi contestatiile formulate in timpul alegerilor
. .\.ntualele opliuni scrise ale consilierilor declarali alegi care ocupd func{ii

-:e=.!:ibile. potrivit legii, cu calitatea de consilier;



. opliunea scrisa a primarului declarat ales pentru funcfia de primar sau
cnsilier, dacd a candidat gi pentru funcfia de consilier ti a oblinut mandatul;
ccliunea scrise este obligatorie numai in cazul in care procedura de validare a
e.:ndatului primarului a fost finalizatd.

Domnul pregedinte de vdrst6 face precizarea cd documentele menlionate mai
{s au fost deja consultate gi nu exist6 obieclii, drept pentru care se trece la
l'mdtorul punct al ordinii de zi. llri a se mai lua pauza.

Doamnelor gi domnilor,
VA prezint urmdtorul proiect al ordinii de zi:

r Alegerea comisiei de validare;
: , Prezentarea procesului verbal incheiat de comisia de validare cu propunerile de
.alidare sau invalidare a mandatelor consilierilor declarati alesi;
! r Validarea sau invalidarea mandatelor consilierilor alesi:
I I Depunereajurdmdntului de cltre consilierii ale cdror mandate au fost validate;
j ) Constatarea consiliului local ca legal constituit;
: r Alegerea preqedintelui de gedinld a consiliului local;
-t Prezentar€a hotararii judecdtoregti de validare a mandahrlui primarului, (dacd
::ocedura de validare a fost finalizatd);
! | Depunerea juremantului de cdtre primar (dacd mandatul a fost validat);
o t Alegerea viceprimarului;
:,1) Aprobarea numirului qi componenlei comisiilor de specialitate pe principalele
:.',menii de activitate.
{rounem la vot oroiectul ordinii de zi:
a:ne este pentru?
r':ne este impotrivd?
r. ine se abline?

l9 voturi

Constat cd ordinea de zi a fost aprobati in unanimitate gi trecem la primul
:..:nct al acesteia.

I. .{LEGEREA COMISIEI DE VALIDARE
Potrivit art. 3l alin. (2) din Legea administraliei publice locale nr.21512001 9i

r::..1 alin. (1) din ,,Regulamentul-cadru de organizare 9i funclionare a consiliilor
.-\ale" pentru validarea mandatelor consilierilor consiliile locale aleg, prin vot
:eschis, exprimat prin ridicare de m6ini, dintre membrii lor, pe intreaga durate a
:endatului consiliului, o comisie de validare alcdtuit6 din 3-5 consilien.

findnd seama de numirul consilierilor, vd propunem ca aceastd comisie sd fre
:.-.mpusd din 3 consilieri.



t

Cine este pentru?
Cine este impotrivS?
Cine se abline?

19 voturi

Constat cA in unanimitate de voturi s-a aDrobat formarea comisiei de validare
3 consilieri.

Vi invitim s6 faceli propuneri nominale pentru componenla comisiei, cu
:comandarea ca propunerile dvs. si reflecte, pe c6t posibil, conliguralia politici a
crcsiliului.

NOTA: - se fac propuneri nominale; alegerea membrilor comisiei de validare
: face individual, prin votul deschis, exprimat prin ridicare de mAini, al majoritilii
consilierilor prezenli la gedin(a de constituire; rezultatul va fi consemnat in
btirerea nr.6l.

Doamnelor 9i domlilor,
Luim o pauzi de jumatate de ord li rog membrii comisiei de validare ca dupd

.'e i;i aleg, prin vot deschis, exprinat prin ridicare de mAini, un pre$edinte li un
Jecretar, si procedeze la:

. Examinarea legalitdfii alegerii fiecirui consilier, pe baza dosarelor
;onsilierilor declarati alegi gi celorlalte documente primite de la biroul electoral de
circumscriptie;

. incheierea procesului verbal cu propunerile de validare sau invalidare a
mandatelor

PAUZA

Doamnelor gi domlilor,
Trecem la al doilea punct din rrdinea de zi:

2. PREZENTAREA PROCESULUI VERBAL iIC TNT DE COMISIA DE
VALIDARE CU PROPUI{ERILE DE VALIDARE SAU I}WALIDARE A
MANDATELOR CONSILIERILOR DECLARATI ALE$I

Rog pe Domnul DRON VASILE, pregedinte al Comisiei de validare si dea
citire p-rocesului verbal al comisei de validare.

In continuare domnul pregedinte di citire procesului verbal in care au fost
invalidali urm6torii consilieri: ANDONI NECULAI, ARSENE IONEL, HARPA
VASILICA 9i STTJRZU TRA1AN



Doamnelor 9i domnilor,
Afi audiat procesul verbal 9i vd propun sd trecem la al treilea punct din

lc.nea de zt,

I T'ALIDAREA SAU INVALIDARXA MANDATELOR

inainte de a supune votului dumneavoastrd validarea sau invalidarea
Fdatelor hebuie sd precizez cdteva reguli previzute la art. 3l alin. (a) - (5) din
Lgea administraliei publice locale nr.21512001 ti art. 6 ti 7 din ,,Regulamentul-
riru de organizare gi funclionare a consiliilor locale", dupd cum urmeaz{:

. validarea mandatelor se face in ordinea alfabeticd, prin votul deschis al
ajoritdfii consilierilor prezenli la gedinldl

. persoana al cdrei mandat este supus valid5rii sau invaliddrii nu participd la
l-\:

. consilierii care lipsesc motivat de la gedinta de constituire pot fi validaji sau
clalidali in lipsi;

. invalidarea alegerii unui consilier se poate face numai dacA:
- au fost incdlcate conditii le de eligibilitatel
- alegerea consilierului s-a fdcut prin fraud6 electorald constatate in

;cndiJiile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritdfilor administraliei publice
.rale, republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

- in cazul in care, p6nd la data validdrii, un candidat declarat ales nu mai
:rce pafte din partidul pe a c6rui listd a fost ales, la cererea scrisA a partidului
:Espectiv; in aceasta situalie va fi supus validirii primul supleant pe lista;

\OTA: - se supun votului deschis validarea sau invalidarea mandatelor, in ordine
llfabeticA, rezultatul consemaindu-se in hotirirea nr. 62.

Domnul pregedinte al var$e de citire listei consilierilor locali care au fost
lalidafi, supun6nd fiecare consi]ier local la vot, oblindndu-se unanimitate pentru
tiecare DloDunere.

Doamnelor gi domnilor,
Trecem la punctul patru al ordinii de zi:

.I. DEPUNEREA JURAMANTULUI DE CATRE CONSILIERII ALE
CARORMANDATE
AU FOST VALIDATE

Pentru depunerea jurimdntului vom respecta urmdtoarea procedura: secretarul
oraqului, doamna Laura Elena Maftei, va da citire jurdmdntului, dup6 care consilierii



e:dafi se vor prezenta, in ordine alfabeticd, in fala unei mese special amenajate, pe
cl.r se afl5 un exemplar din Constitutie gi Biblia. Consilierul va pune mana stangA
rr: pe Constitulie, cat $i, daca este cazul, pe Biblie, va pronunfa cuvantul ,jur",
a-:5 care se va semnajuremantul de credinF in doud exemplare6).

Rog pe Doamna secretar sa dea citire jurdmantului Si se face apelul nominal al
a'csilierilor aleqi ale cdror mandate au fost validate, iar pe Domnii consilieri sd
c:und 9i sd semneze jurim6ntul, in ordinea in care au fost striga(i.

-.. CONSTATAREA CONSILIULUI LOCAL CA LEGAL CONSTITIIIT
Potrivit art. 34 alin. (2) din Legea administratiei publice locale nr.2152001

-: csiliul local se declar6 legal constituit, daci majoritatea consilierilor locali validali
r- depus juremantul. Constituirea consiliului local se constatA prin hotirdre,
dfptata cu votul majorita,tii consilierilor locali validali.

]:.rmnelor si Domnilor.
Avdnd in vedere faptul cd majoritalea consilierilor locali validali au depus

--:mantul, consider cA sunt indeplinite condiliile cerute de lege 9i, drept urmare,
-:un votului deschis al majorit5lii consilierilor locali validali constatarea, prin
:, :tuare, a constituirii consiliului local.

Se spune la vot constituirea consiliului local. Unanimitate de voturi,,pentru".
DupA adoptarea hotdr6rii, pregedintele de varstd declari consiliul ca legal

: . :sr i tu i t .

rOTA: - constatarea consiliului local ca lesal constituit se consemneazd in
lririrea nr. 63.

i ::nnelor si domnilor consilieri.
Potrivit art. 35 alin. (1) din Legea administraliei publice locale nr.2l512001 9i

r 9 alin. (1) - (3) din ,,Regulamentul-cadru de organizare gi funclionare a
:. :-<:liilor locale" dupd declararea consiliului ca legal constituit acesta alege dintre
:c::rii sii, prin votul deschis al majoritalii consilierilor in func{ie un pregedinte de
r:-:''i. pe o perioadi de cel mult trei luni, care va conduce gedinJele consiliului gi
. r .snna hotdririle adoptate de acesta.

I -::sm. deci, la al $aselea punct al ordinii de zi:

r  {LEGEREA PR.E$EDINTELUI DE SEDINTA
-< dorette sd fac6 propuneri?

I



se vor prezenta, in ordine alfabeticd, in fata unei mese special amenajate, pe
se aIl6 un exemplar din Constitufie 9i Biblia. Consilierul va pune mena stangd
pe ConstituJie, c6t 9i, dacd este cazul, pe Biblie, va pronunta cuventul ,jur",
care se va semnajurimdntul de credinld in doul exemplare6).
Rog pe Doamna secretar sA dea citire jurdmdntului gi sd facd apelul nominal al

ilierilor alegi ale cdror mardate au fost validate, iar pe Domnii consilieri s5
9i sA semneze jurdmdntul, in ordinea in care au fost strigali.

CONSTATAREA CONSILruLU LOCAL CA LEGAL CONSTITUIT
Pohivit art. 34 aln, (2) din Legea administraJiei publice locale rr.2152001

local se declard legal constituit, daci majoritatea consilierilor locali validali
judmantul. Constituirea consiliului local se constatA prin hotiir6re,

cu votul majoritilii consilierilor locali validali.

qi Domnilor,
-{rind in vedere faptul cd maioritatea consilierilor locali

, consider ce sunt irdeplinite condiliilecerute de lege
locali validalir!.ului deschis al majoritefii consilierilor

a constituirii consiliului local.
llc spune la vot constituirea consiliului local. Unanimitate de voturi ,,pentru".
Ilry6 adoptarea hotdrdrii, preqedintele de varst6 declar6 consiliul ca legal

: - constatarea consiliului local ca lesal constituit se consemneazd in
ur.63.

gi domnilor consilieri,
hivit afl. 35 alin. (1) din Legea administraliei publice locale nr.2l512001 9i

a din. (1) - (3) din ,$egulamentul-cadru de organizare gi functionare a
lr locale" dupd declararea consiliului ca legal constituit ac€sta alege dintre
r Ci. prin votul deschis al majoritalii consilierilor in functie un prepedinte de
gc o perioadi de cel mult trei luni, care va conduce qedinlele consiliului gi
hodrarile adoDtate de acesta.

&i. la al paselea punct al ordinii de z:

PRE$EDINTELIII DE $EDINTA

validali au depus
li, drept urmare,
constatarea, prin

si faci propuneri?



I

I HUMULESCU TRAIAN a propus preqedinte de Sedinp pe Domnul DRON

la alegereapreqedintelui de gedin!6 prin votul deschis al majoritdlii

l9
ilierilor in frrnc1ie.
este pentru?
este impotriva?
se abline?

imitate de voturi, Domnul DRON VASILE a fost ales pregedinte de gedin16.

rezultatul alegerii pregedintelui de gedinla se consernne:zd in ho6rerea

pregedintele de gedinld sd preia conducerea lucrdrilor.

PRX$EDINTELE DE $EDINTA

Trecem la punctul gapte al ordinii de zi:

?REZENTAREA HOTARARII JIJDECATORESTI DE VALIDARE A
:{DATIJLUI PRIMARULUI

NOTA: punctul gapte se inscrie in ordinea de zi numai dacd procedura de
a mandatului a fost fnalizatA.

Dau cuvdntul Doamnei judec6tor Victoria Avasilcii - pretedinte al Biroului
de Circumscriplie nr.5 Tirgu Neamf, in calitate de rcprezentant aI

toriei firgu Neamf - pentru a prezenta in fala consiliului local hotdrdrea de
nr.I625/32I/2012 drn 21.06.2012 privind alegerea domnului IIARPA

CA in funclia de primar al oragului Tirgu Neam1.
Doamna judecdtor a dat citire hotdrarii judecdtoreqti de validare, invocate mai

la punctul 8 al ordinii de zi:

Cf,REMONIA DE DEPIJNERE A JUNIU,IIVTUT,UT IE CATRX PRIMAR

NOTA: punctul 8 se inscrie in ordinea de zi numai dac6 procedura de validare
lui a fost finalizati.

Invit pe Domnul prirnar IIARPA VASILICA se depunA in fala consiliului
juremdntul prevezut de art. 32 alin. (l) 9i art.60 alin. (1) din Legea

iei oublice locale nr.215,2001.



I

Domnul primar HARPA VASILICA depune jurdmantul, apoi este felicitat de
cei prezenli la gedinld.

Doamnelor 9i domnilor,
Trecem la punctul 9 al ordinii de zi

r. .{,LEGEREA VICEPRIMARULUI
Vd informez ce potrivit art. 57 din

: t5/2001 s i  ar t .  l l ,ar t .  12,  ar l .  13i iar t .  14
6 tuncfionare a consiliilor locale":

. viceprimarul se alege dintre consilieri;

. alegerea se face prin vot secret;

. propunerea de candidali pentru alegerea viceprimarului, r:spectiv a
.:;eprimarilor, se face de cetre oricare dintre consilieri sau de grupurile de
:linsilieri:

. pentru alegerea viceprimarului de folosesc buletine de vot;

. exercitarea votului se face intr-o cabine special amenajat6, putdndu-se folosi,
-r alegere, una din urmdtoarele modalitali:

fiecare consilier primegte un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele
:.rturor candidafllor. Intrdnd in cabin6, din lista candidalilor vor fi barate printr-o
inie orizontalE numele tuturor candidalilor pe care consilierul nu doreqte sd ii
rteag6, rimindnd nebarat numele consilierului pe care votantul doregte sd il aleaga
r iceprimar;
- pe buletinul de vot se inscrie cuviintul ,,DA" in dreptul consilierului pe care
\ otantul dorette sd il aleagd viceprimar;
- alte modaliteli, la alegerea consiliului.

. este declarat viceprimar candidatul care a obJinut votul majoritdfii
;onsilierilor in func1ie;

. in situalia in care nici unul din candidafi nu a oblinut numdrul necesar de
voturi se organizeazi un al doilea tur de scrutin, in aceeagi tedinle, la care vor
oarticipa candidatii situaji pe primele doue locuri. La al doilea tur de scrutin este
declarat ales viceprimar consilierul care a oblinut cel mai mare numer de voturi;

. in caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin la care vor participa
numai candidalii care se aflb il aceastd situalie. Va fi declarat ales candidatul care a
oblinut cele mai multe voturi;

. pe durata exercitArii mandatului, viceprimarul iti pesheaza statutul de
consilier local.

in raport cu prevederile legale invocate vA invit sE trecem la stabilirea
modalitAfi de votare, precum gi la votul propriu-zis.

Legea administraliei publice locale nr.
din ..Regulamentul-cadru de organizare



ta

Se alese a doua varianti de vot cu Dl si NU. cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier DRON VASILE propune pentru funcfia de viceprimar al

lui Tirgu Neaml pe Domnul HUMTILESCU TRAIAN. Aceeali propunere este
gi de domnul consilier ARNAUTU DECEBAL.

Nemaifrind alte oroDuneri se trece la vot.
In urma voturilor exprimate au fost 19 voturi,,pentru". Astfel, cu unanimitate

roturi domnul HUMULESCU TRAIAN a fost ales viceprimar al oragului Tirgu

I)T;.r rezultatul alegerii viceprimarului se consemneaza in hotirirea nr. 65,

Doarnnelor 5i domnilor,
Trecem la ultimul punct din ordinea de zi:

r. APROBAREA NUMARULU $I COMPOI{ENTEI COMISIILOR DE
IIECIALITATE PE PRINCIPALELE DOMEIVII DE ACTIVITATE

Informez pe doamnele 9i domnii consilieri c6 potrivit art. 54 din Legea
&nhistraliei publice locale nr.21512001 9i art. 15 qi art. 17 din ,,R.egulamentul-
odm de organizare gi funcfionare a consiliilor locale" dup6 constituire consiliul
bcal igi organizeaz6 comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate.

Pentru consultdri cu privire la numirul de comisii pe care consiliul le poate
cganiza, domeniile de activitate, numerul de membri din fiecare comisie in parte gi
nentualele opliuni ale consilierilor pentru o comisie sau alta vi propun o pauzd de
i0 minute.

?.{uzi
Doamnelor qi domnilor consilieri,
VE rog si-mi permiteli sa ve prezint proiectul de hotirAre privind organizarea

.'omisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate.
Cine este pentru?
Cine este impohivd?
Cine se abline?

l9

COMISIA NR.l - BUGET.FINANTE, STUDII, PROGNOZE ECONOMICO-
SOCIALE , ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT, SERV]CII PUBLICE,
COVERT, AGRICULTURA SI TURISM

COMISIA IIR.2 - ORGANZAR.E fr DEZVOLTARE URBANISTICA,
I,EAIZAREA LUCRARILOR PUBLICE. PROTECTIA MEDIULUI SI CONSERVAREA

l 0



I{ENTELOR ISTORICE SI DE ARHITECTURA, PROTECTIE COPII, MUNCA ffI
SOChLA

COMISIA AIR.3
i $I DREPTURI

- ADMINISTRATIE PI.]BLICA LOCALA, JURIDICA, ORDINE
CETATENE$TI . iNVATAMANT. SANATATE, CI.,'LTURA, ,

$I SPORT

Se supune la vot numdrul consilierilor pentru fiecare comisie gi anume:
- comisia nr.1 - 7 consilieri
- comisia nr.2 - 7 consilieri
- comisia nr.3 - 5 consilieri

tanimitate de voturi au fost aprobate comisiile si numdrul de membri Dentru
comisie, aga cum au fost propuse.

propuneri nomilale pentru membrii fiecirei comisii, Din partea USL, pentru
l, dornnul Cozma propune pe

MARIANMIIIAELA
BARSAN VALERIU
ANDRU$CADANUT
TIMI$ESCU VASILE

& partea APEL domnul Amdutu propune pe
ARNAUTU DECEB'J
BALTATSCU VASILE
BT'RLACU ION

Supuse la vot propunerile sunt adoptate cu unanimitate.

cornisia nr.2, din partea USL, domnul Turluianu propune pe
DRON VASILE
BOCAIOAN-DOINEL
HUMULESCU TRAIAN
APOPEI VASILE
TROFIN G}IEORGIIE

b din partea APEL domnul Amiutu propune pe
COJOCARIU VASILE
MIRONEASAADRIAN

Supuse la vot propunerile sunt adoptate cu unanimitate.

kru comisia nr.3, din partea USL, doamna Marian Mihaela propune pe
COZMA DUMITRU.DANIEL
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TURLUIANU DANIEL-NITA
partea APEL domnul Am6utu propune pe

CAMPEANU-GAITON MI}IAI
LUCULESCU VASILE

partea PP-DD domnul Trofin propune pe domnul $OLDAN COSTEL
Supuse la vot propunerile sunt adoptate cu unanimitate.

la vot oroiectul de hoterere. Este aDrobat cu unanimitate de voturi.

organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate
in hotdrArea nr. 66,

intrucdt problernele inscrise la ordinea de zi au fost epuiate declar qedinfa

EDINTE vARSTA, SECRETAR,
BURLA ON

SEDINTELE SEDINTA
DRONYA

: TURLUIAI{U DAITIIEL

\rbtent: COZMA DUMITRU-DAIIIEL

JR. LAIJRAE#NAMAFTEI
xt
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