Str. Ştefan cel Mare 62, 615200 Tîrgu Neamţ, Tel. 0233/790245; 790250; Fax:02 33/790508;790250
E-mail: tgnt@primariatgneamt.ro
SECRETAR
Nr. 11539 din 24.06.2016
PROCES - VERBAL
Încheiat astăzi, 24.06.2016
I. Prefectul judeţului Neamţ – doamna Niculina Dobrilă, prin reprezentant Gheorghe Neculae subprefect
Şedinţa de constituire a consiliului local se deschide de către domnul subprefect Gheorghe
Neculae, care precizează următoarele:
În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 1 alin. (1) din
„Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale” constituirea consiliilor
locale se face în termen de 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor, după îndeplinirea
prevederilor art. 47 alin. (1), (2) şi (5) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice
şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare. Convocarea consilierilor
declaraţi aleşi pentru şedinţa de constituire se face de către prefect, prin ordin.
Potrivit art. 47 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a
campaniilor electorale „în termen de 15 zile de la data desfăşurării alegerilor, mandatarii financiari
coordonatori sunt obligaţi să depună la Autoritatea Electorală Permanentă rapoartele detaliate ale
veniturilor şi cheltuielilor electorale ale partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale,
organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi ale candidaţilor
independenţi, precum şi cuantumul datoriilor înregistrate ca urmare a campaniei, însoţite de
declaraţiile prevăzute la art. 28 alin. (9)”, iar în conformitate cu art. 47 alin. (2) din aceeaşi lege
„Autoritatea Electorală Permanentă asigură aducerea la cunoştinţă publică a listei partidelor
politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând
minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi care au depus rapoartele detaliate ale
veniturilor şi cheltuielilor electorale, pe măsură ce acestea sunt depuse, prin publicări succesive în
Monitorul Oficial al României, Partea I”.
Potrivit reglementărilor legale, candidaţilor declaraţi aleşi li se pot valida mandatele dacă
raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale pentru fiecare partid politic sau candidat
independent a fost depus în condiţiile legii.
În raport cu prevederile legale invocate rezultă că:
a) în perioada 6 – 20 iunie a.c. mandatarul financiar coordonator al fiecărei formaţiuni
politice sau candidat independent depune la Autoritatea Electorală Permanentă un raport detaliat al
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veniturilor şi cheltuielilor electorale, precum şi cuantumul datoriilor, însoţit de declaraţia cu
indicarea sursei contribuţiei;
b) începând cu data de 6 iunie a.c., Autoritatea Electorală Permanentă poate trimite spre
publicare în Monitorul Oficial lista formaţiunilor politice şi a candidaţilor independenţi pentru care
a fost depus raportul respectiv;
c) până la data de 25 iunie a.c. trebuie să se desfăşoare şedinţele de constituire ale
consiliilor locale.
Drept urmare, prin Ordinul nr.220 din 17.06.2016, Prefectul judeţului Neamţ a convocat
consilierii declaraţi aleşi în şedinţa de constituire a Consiliului local al oraşului Tîrgu Neamţ
pentru data de 24.06.2016, ora 1500.
1.1. Totodată, potrivit art. 30 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi art. 2
şi art. 3 alin. (1) din „Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale” la
şedinţa de constituire pot participa prefectul sau reprezentantul său, precum şi primarul, chiar dacă
procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizată.
În conformitate cu prevederile legale menţionate la şedinţa de constituire a consiliului local
participă, în calitate de subprefect al judeţului Neamţ, domnul Gheorghe Neculae.
1.2. Scopul şedinţei este, deci, constituirea consiliului local urmare desfăşurării alegerilor locale
din data de 5 iunie 2016.
Cum, potrivit art. 30 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 şi art. 1
alin. (2) din „Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale” şedinţa este
legal constituită numai dacă la aceasta participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor
aleşi rog pe Doamna Laura Elena Maftei, secretar al oraşului Tîrgu Neamţ să facă apelul nominal
al consilierilor aleşi.
Doamna secretar face apelul nominal al tuturor consilierilor aleşi în urma scrutinului
electoral din 10 iunie a.c.
1.
APOPEI VASILE
2.
ACIOCÂRLĂNOAE ANDREI
3.
ACSINTOAE ANA
4.
AMARINEI RAMONA-IULIANA
5.
BĂLŢĂTESCU VASILE
6.
BISTRICIANU CIPRIAN
7.
BORŞ PAUL
8.
CIORSAC ELENA
9.
COZMA DUMITRU-DANIEL
10.
DRON VASILE
11.
GAIŢĂ DUMITRU
12.
HUMULESCU TRĂIAN
13.
ILIESCU CONSTANTIN
14.
ONU GICĂ
15.
RUCSĂNDESCU ION
16.
TIMIŞESCU OVIDIU
17.
TROFIN GHEORGHE
18.
VARTIC GHEORGHE
19.
VRÎNCEANU MARIA
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Urmare apelului nominal făcut de Doamna secretar constat că la şedinţă sunt prezenţi 19
consilieri din cei 19 care au fost aleşi.
Întrucât la şedinţă participă toţi consilierii aleşi, şedinţa este legal constituită şi îşi poate
începe lucrările.
2. Prima parte a şedinţei de constituire, conform art. 31 alin. (1) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001 şi art. 3 alin. (1) din „Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a
consiliilor locale”, urmează a fi condusă de cel mai în vârstă consilier, asistat de doi consilieri
dintre cei mai tineri.
Din datele de stare civilă ale consilierilor aleşi rezultă că cel mai în vârstă consilier este
Domnul ONU GICĂ, iar cei mai tineri sunt domnii ACIOCÂRLĂNOAE ANDREI şi BORŞ
PAUL.
Invit pe cei menţionaţi să preia conducerea lucrărilor şedinţei.

II. PREŞEDINTELE DE VÂRSTĂ
Doamnelor şi domnilor,
Vă propun o pauză în timpul căreia Doamna secretar Laura Elena Maftei va prezenta
subsemnatului şi asistenţilor mei, în conformitate cu prevederile art. 3 alin.(2) – (4) din
„Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale”:
 dosarele consilierilor declaraţi aleşi şi pe cele ale supleanţilor lor, aşa cum acestea
au fost primite de la biroul electoral de circumscripţie.
 dosarul sigilat şi semnat de preşedintele biroului electoral de circumscripţie şi
membrii acestuia conţinând:
- procesele verbale model anexa nr. 1 din Hotărârea Autorităţii Electorale
Permanente nr. 12/2016 pentru consemnarea rezultatelor votării pentru
consiliului local, încheiate la nivelul birourilor electorale ale secţiilor de votare;
- procesul verbal model anexa nr. 8 din Hotărârea Autorităţii Electorale
Permanente nr. 12/2016 privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului
alegerilor şi atribuirea mandatelor pentru consiliului local, încheiat la nivelul
biroului electoral de circumscripţie;
- întâmpinările şi contestaţiile formulate în timpul alegerilor4)
 eventualele opţiuni scrise ale consilierilor declaraţi aleşi care ocupă funcţii
incompatibile, potrivit legii, cu calitatea de consilier;
 opţiunea scrisă a primarului declarat ales pentru funcţia de primar sau consilier,
dacă a candidat şi pentru funcţia de consilier şi a obţinut mandatul; opţiunea scrisă este
obligatorie numai în cazul în care procedura de validare a mandatului primarului a fost
finalizată.

Domnul preşedinte de vârstă face precizarea că documentele menţionate mai sus au fost
deja consultate şi nu există obiecţii, drept pentru care se trece la următorul punct al ordinii de zi,
fără a se mai lua pauză.
4)

Art. 103 alin. (5) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale,.
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Doamnelor şi domnilor,
Vă prezint următorul proiect al ordinii de zi:
1) Alegerea comisiei de validare;
2) Prezentarea procesului verbal încheiat de comisia de validare cu propunerile de validare sau
invalidare a mandatelor consilierilor declaraţi aleşi;
3) Validarea sau invalidarea mandatelor consilierilor aleşi;
4) Depunerea jurământului de către consilierii ale căror mandate au fost validate;
5) Constatarea consiliului local ca legal constituit;
6) Alegerea preşedintelui de şedinţă a consiliului local;
7) Prezentarea hotărârii judecătoreşti de validare a mandatului primarului, (dacă procedura de
validare a fost finalizată);
8) Depunerea jurământului de către primar (dacă mandatul a fost validat);
9) Alegerea viceprimarului;
10) Aprobarea numărului şi componenţei comisiilor de specialitate pe principalele
domenii de activitate.
Supunem la vot proiectul ordinii de zi:
Cine este pentru?
19 voturi
Cine este împotrivă?
Cine se abţine?
Constat că ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate şi trecem la primul punct al acesteia.
1. ALEGEREA COMISIEI DE VALIDARE
Potrivit art. 31 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi art. 4 alin.
(1) din „Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale” pentru validarea
mandatelor consilierilor consiliile locale aleg, prin vot deschis, exprimat prin ridicare de mâini,
dintre membrii lor, pe întreaga durată a mandatului consiliului, o comisie de validare alcătuită din
3-5 consilieri.
Ţinând seama de numărul consilierilor, vă propunem ca această comisie să fie compusă din
3 consilieri.
Cine este pentru?
19 voturi
Cine este împotrivă?
Cine se abţine?
Constat că în unanimitate de voturi s-a aprobat formarea comisiei de validare din 3
consilieri.
Vă invităm să faceţi propuneri nominale pentru componenţa comisiei, cu recomandarea ca
propunerile dvs. să reflecte, pe cât posibil, configuraţia politică a consiliului.
NOTĂ: - se fac propuneri nominale; alegerea membrilor comisiei de validare se face
individual, prin votul deschis, exprimat prin ridicare de mâini, al majorităţii consilierilor prezenţi
la şedinţa de constituire; rezultatul va fi consemnat în hotărârea nr. 119.
Doamna Acsintoae Ana propune ca membri ai comisiei de validare pe domnii consilieri
Dron Vasile, Bistricianu Ciprian si Humulescu Traian. Se supune la vot propunerea, iar in urma
votului deschis exprimat cele trei propuneri sunt adoptate cu unanimitate de voturi.

4

Doamnelor şi domnilor,
Luăm o pauză de jumătate de oră şi rog membrii comisiei de validare ca după ce îşi aleg,
prin vot deschis, exprimat prin ridicare de mâini, un preşedinte şi un secretar, să procedeze la:
• Examinarea legalităţii alegerii fiecărui consilier, pe baza dosarelor consilierilor declaraţi
aleşi şi celorlalte documente primite de la biroul electoral de circumscripţie;
• încheierea procesului verbal cu propunerile de validare sau invalidare a mandatelor
In urma votului deschis, s-a decis ca domnul Dron Vasile sa indeplineasca functia de
presedinte al comisiei de validare, domnul Bistricianu Ciprian – secretar, iar domnul Humulescu
Traian sa fie membru al comisiei de validare.
PAUZĂ
Doamnelor şi domnilor,
Trecem la al doilea punct din ordinea de zi:
2. PREZENTAREA PROCESULUI VERBAL ÎNCHEIAT DE COMISIA DE VALIDARE
CU PROPUNERILE DE VALIDARE SAU INVALIDARE A MANDATELOR
CONSILIERILOR DECLARAŢI ALEŞI
Rog pe Domnul DRON VASILE, preşedinte al Comisiei de validare să dea citire
procesului verbal al comisei de validare.
În continuare domnul preşedinte dă citire procesului verbal în care au fost invalidaţi
următorii consilieri: HARPA VASILICĂ şi UNGURIANU IONEL

Doamnelor şi domnilor,
Aţi audiat procesul verbal şi vă propun să trecem la al treilea punct din ordinea de zi.
3. VALIDAREA SAU INVALIDAREA MANDATELOR
Înainte de a supune votului dumneavoastră validarea sau invalidarea mandatelor trebuie să
precizez câteva reguli prevăzute la art. 31 alin. (4) – (5) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001 şi art. 6 şi 7 din „Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale”,
după cum urmează:
• validarea mandatelor se face în ordinea alfabetică, prin votul deschis al majorităţii
consilierilor prezenţi la şedinţă;
• persoana al cărei mandat este supus validării sau invalidării nu participă la vot;
• consilierii care lipsesc motivat de la şedinţa de constituire pot fi validaţi sau invalidaţi în
lipsă;
• invalidarea alegerii unui consilier se poate face numai dacă:
- au fost încălcate condiţiile de eligibilitate;
- alegerea consilierului s-a făcut prin fraudă electorală constatată în condiţiile Legii
nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
- în cazul în care, până la data validării, un candidat declarat ales nu mai face parte
din partidul pe a cărui listă a fost ales, la cererea scrisă a partidului respectiv; în această situaţie va
fi supus validării primul supleant pe listă;
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NOTĂ: - se supun votului deschis validarea sau invalidarea mandatelor, în ordine alfabetică,
rezultatul consemnându-se în hotărârea nr. 120.
Domnul preşedinte al vârstă dă citire listei consilierilor locali care au fost validaţi,
supunând fiecare consilier local la vot, obţinându-se unanimitate pentru fiecare propunere.

Doamnelor şi domnilor,
Trecem la punctul patru al ordinii de zi:
4. DEPUNEREA JURĂMÂNTULUI DE CĂTRE CONSILIERII ALE CĂROR MANDATE
AU FOST VALIDATE
Pentru depunerea jurământului vom respecta următoarea procedură: secretarul oraşului,
doamna Laura Elena Maftei, va da citire jurământului, după care consilierii validaţi se vor
prezenta, în ordine alfabetică, în faţa unei mese special amenajate, pe care se află un exemplar din
Constituţie şi Biblia. Consilierul va pune mâna stângă atât pe Constituţie, cât şi, dacă este cazul,
pe Biblie, va pronunţa cuvântul „jur”, după care se va semna jurământul de credinţă în două
exemplare6).
Rog pe Doamna secretar să dea citire jurământului şi să facă apelul nominal al consilierilor
aleşi ale căror mandate au fost validate, iar pe Domnii consilieri să depună şi să semneze
jurământul, în ordinea în care au fost strigaţi.
5. CONSTATAREA CONSILIULUI LOCAL CA LEGAL CONSTITUIT
Potrivit art. 34 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 consiliul local
se declară legal constituit, dacă majoritatea consilierilor locali validaţi au depus jurământul.
Constituirea consiliului local se constată prin hotărâre, adoptată cu votul majorităţii consilierilor
locali validaţi.
Doamnelor şi Domnilor,
Având în vedere faptul că majoritatea consilierilor locali validaţi au depus jurământul,
consider că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege şi, drept urmare, supun votului deschis al
majorităţii consilierilor locali validaţi constatarea, prin hotărâre, a constituirii consiliului local.
Se spune la vot constituirea consiliului local. Unanimitate de voturi „pentru”.
După adoptarea hotărârii, preşedintele de vârstă declară consiliul ca legal constituit.
NOTĂ: - constatarea consiliului local ca legal constituit se consemnează în hotărârea nr. 121.

Doamnelor şi domnilor consilieri,
Potrivit art. 35 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 şi art. 9 alin.
(1) – (3) din „Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale” după
declararea consiliului ca legal constituit acesta alege dintre membrii săi, prin votul deschis al
majorităţii consilierilor în funcţie un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de cel mult trei luni, care
va conduce şedinţele consiliului şi va semna hotărârile adoptate de acesta.
Trecem, deci, la al şaselea punct al ordinii de zi:
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6. ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ
Cine doreşte să facă propuneri?
Domnul Trofin Gheorghe a propus preşedinte de şedinţă pe Domnul DRON VASILE.
Procedăm la alegerea preşedintelui de şedinţă prin votul deschis al majorităţii consilierilor în
funcţie.
Cine este pentru?
19
Cine este împotrivă?
Cine se abţine?
În unanimitate de voturi, Domnul DRON VASILE a fost ales preşedinte de şedinţă.
NOTĂ: rezultatul alegerii preşedintelui de şedinţă se consemnează în hotărârea nr.122
Invit preşedintele de şedinţă să preia conducerea lucrărilor.
III. PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Trecem la punctul şapte al ordinii de zi:

7. PREZENTAREA HOTĂRÂRII JUDECĂTOREŞTI DE VALIDARE A MANDATULUI
PRIMARULUI
NOTĂ: punctul şapte se înscrie în ordinea de zi numai dacă procedura de validare a
mandatului a fost finalizată.
Dau cuvântul Doamnei judecator Avasilcai Victorita, în calitate de reprezentant al
Judeătoriei Tîrgu Neamţ - pentru a prezenta în faţa consiliului local Sentinţa civilă
nr.70/21.06.2016 privind validarea alegerii domnului HARPA VASILICĂ în funcţia de primar al
oraşului Tîrgu Neamţ.
Doamna judecător a dat citire hotărârii judecătoreşti de validare, invocate mai sus.
Trecem la punctul 8 al ordinii de zi:
8. CEREMONIA DE DEPUNERE A JURĂMÂNTULUI DE CĂTRE PRIMAR
NOTĂ: punctul 8 se înscrie în ordinea de zi numai dacă procedura de validare a
mandatului a fost finalizată.
Invit pe Domnul primar HARPA VASILICĂ să depună în faţa consiliului local jurământul
prevăzut de art. 32 alin. (1) şi art. 60 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001.
Domnul primar HARPA VASILICĂ depune jurământul, apoi este felicitat de toţi cei
prezenţi la şedinţă.

Doamnelor şi domnilor,
Trecem la punctul 9 al ordinii de zi:
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9. ALEGEREA VICEPRIMARULUI
Vă informez că potrivit art. 57 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi art.
11, art. 12, art. 13 şi art. 14 din „Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor
locale”:
• viceprimarul se alege dintre consilieri;
• alegerea se face prin vot secret;
• propunerea de candidaţi pentru alegerea viceprimarului, respectiv a viceprimarilor, se
face de către oricare dintre consilieri sau de grupurile de consilieri;
• pentru alegerea viceprimarului de folosesc buletine de vot;
• exercitarea votului se face într-o cabină special amenajată, putându-se folosi, la alegere,
una din următoarele modalităţi:
- fiecare consilier primeşte un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor
candidaţilor. Intrând în cabină, din lista candidaţilor vor fi barate printr-o linie orizontală numele
tuturor candidaţilor pe care consilierul nu doreşte să îi aleagă, rămânând nebarat numele
consilierului pe care votantul doreşte să îl aleagă viceprimar;
- pe buletinul de vot se înscrie cuvântul „DA” în dreptul consilierului pe care votantul doreşte să îl
aleagă viceprimar;
- alte modalităţi, la alegerea consiliului.
• este declarat viceprimar candidatul care a obţinut votul majorităţii consilierilor în funcţie;
• în situaţia în care nici unul din candidaţi nu a obţinut numărul necesar de voturi se
organizează un al doilea tur de scrutin, în aceeaşi şedinţă, la care vor participa candidaţii situaţi pe
primele două locuri. La al doilea tur de scrutin este declarat ales viceprimar consilierul care a
obţinut cel mai mare număr de voturi;
• în caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin la care vor participa numai
candidaţii care se află în această situaţie. Va fi declarat ales candidatul care a obţinut cele mai
multe voturi;
• pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local.
În raport cu prevederile legale invocate vă invit să trecem la stabilirea modalităţii de
votare, precum şi la votul propriu-zis.
Se alege a doua variantă de vot cu DA cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Bistricianu Ciprian propune pentru funcţia de viceprimar al oraşului
Tîrgu Neamţ pe Domnul APOPEI VASILE.
Domnul Cozma Dumitru-Daniel propune pe domnul Aciocarlanoae Andrei
Nemaifiind alte propuneri se trece la vot.
În urma voturilor exprimate au fost 14 voturi „DA” pentru domnul APOPEI VASILE si 5
voturi „DA” pentru domnul ACIOCARLANOAE ANDREI. Astfel, cu unanimitate de voturi
domnul APOPEI VASILE a fost ales viceprimar al oraşului Tîrgu Neamţ.
NOTĂ: rezultatul alegerii viceprimarului se consemnează în hotărârea nr. 123.
Doamnelor şi domnilor,
Trecem la ultimul punct din ordinea de zi:
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10. APROBAREA NUMĂRULUI ŞI COMPONENŢEI COMISIILOR DE SPECIALITATE
PE PRINCIPALELE DOMENII DE ACTIVITATE
Informez pe doamnele şi domnii consilieri că potrivit art. 54 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001 şi art. 15 şi art. 17 din „Regulamentul-cadru de organizare şi
funcţionare a consiliilor locale” după constituire consiliul local îşi organizează comisii de
specialitate, pe principalele domenii de activitate.
Pentru consultări cu privire la numărul de comisii pe care consiliul le poate organiza,
domeniile de activitate, numărul de membri din fiecare comisie în parte şi eventualele opţiuni ale
consilierilor pentru o comisie sau alta vă propun o pauză de 10 minute.
PAUZĂ
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Vă rog să-mi permiteţi să vă prezint proiectul de hotărâre privind organizarea comisiilor de
specialitate pe principalele domenii de activitate.
Cine este pentru?
19
Cine este împotrivă?
Cine se abţine?
COMISIA NR.1 – BUGET-FINANŢE, STUDII, PROGNOZE ECONOMICO-SOCIALE
, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT, SERVICII PUBLICE, COMERŢ,
AGRICULTURĂ ŞI TURISM
COMISIA NR.2 – ORGANIZARE ŞI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA
LUCRARILOR PUBLICE, PROTECŢIA MEDIULUI ŞI CONSERVAREA MONUMENTELOR
ISTORICE ŞI DE ARHITECTURĂ
COMISIA NR.3 – ADMINISTRAŢIE PUBLICÃ LOCALÃ, JURIDICĂ, ORDINE
PUBLICÃ ŞI DREPTURI CETÃŢENEŞTI , ÎNVÃŢÃMÂNT, SÃNÃTATE, CULTURÃ, ,
TINERET ŞI SPORT, PROTECŢIE COPII, MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ
Se supune la vot numărul consilierilor pentru fiecare comisie şi anume:
- comisia nr.1 - 7 consilieri
- comisia nr.2 - 7 consilieri
- comisia nr.3 - 5 consilieri
Cu unanimitate de voturi au fost aprobate comisiile si numărul de membri pentru fiecare comisie,
aşa cum au fost propuse.
Se fac propuneri nominale pentru membrii fiecărei comisii. Domnul Dron Vasile, pentru comisia
1, propune pe:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

RUCSANDESCU ION
ACSINTOAE ANA
ONU GICA
BISTRICIANU CIPRIAN
BORS PAUL
VRINCEANU MARIA
ILIESCU CONSTANTIN
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Supuse la vot propunerile sunt adoptate cu unanimitate.

Pentru comisia nr.2, domnul Don Vasile propune pe:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

DRON VASILE
TROFIN GHEORGHE
APOPEI VASILE
TIMISESCU OVIDIU
GAITA DUMITRU
HUMULESCU TRAIAN
ACIOCARLANOAE ANDREI

Supuse la vot propunerile sunt adoptate cu unanimitate.
Pentru comisia nr.3, domnul Dron Vasile propune pe

1.
2.
3.
4.
5.

AMARINEI RAMONA-IULIANA
CIORSAC ELENA
VARTIC GHEORGHE
BALTATESCU VASILE
COZMA DUMITRU-DANIEL

Supuse la vot propunerile sunt adoptate cu unanimitate.
Se supune la vot proiectul de hotărâre. Este aprobat cu unanimitate de voturi.
NOTĂ: organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate se
consemnează în hotărârea nr. 124.

Întrucât problemele înscrise la ordinea de zi au fost epuizate declar şedinţa închisă.

SECRETAR,
JR. LAURA ELENA MAFTEI

PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ,
ONU GICĂ

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
DRON VASILE

Asistent: ACIOCÂRLĂNOAE ANDREI
Asistent: BORŞ PAUL
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