ROMANIA
JUDETUL CALARASI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULMENI
.............................................................................................................................................................
Comuna Ulmeni, judetul Calarasi: cod fiscal:3796691;cod postal:917260; tel:0242523123;

Nr.2553/25.06.2016
Proces-verbal.
Incheiat astazi 25 Iunie 2016, in sedinta de constituire a Consiliului Local Ulmeni, convocata in
baza Ordinului Prefectului Judetului Calarasi nr.184/21.06.2016
In sala de sedinte a Primariei comunei Ulmeni, judetul Calarasi, astazi data de mai sus, in
baza OP nr.184/2016, sunt convocati consilierii declarati alesi , in urma alegerilor locale din data
de 5 iunie 2016, in vederea constituirii Consiliului Local al comunei Ulmeni, judetul Calarasi.
Sedinta este publica.
La sedinta de constituire participa domnul Uleia Gheorghe, ales si validat ca primar
conform SC nr.997/22.06.2016, pronuntata de Judecatoria Oltenita , doamna secretar Manciu
Anisoara si doaman Fatu Gabriela Matilda împuternicit al prefectului, potrivit Ordinului nr.
184/21.06.2016.
Şedinţa este deschisă de doamna FATU GABRIELA MATILDA împuternicit al
prefectului, care arată că, potrivit Ordinului nr. 184/21.06.2016 emis în baza dispoziţiilor art. 30 şi
următoarele din Legea nr. 215/2001 Legea administraţiei publice locale, republicată, modificată şi
completată, astăzi 25.06.2016 orele 11,00 au fost convocaţi consilierii declaraţi aleşi în urma
alegerilor din 5 iunie 2016 în vederea constituirii Consiliului local al comunei ULMENI, judeţul
Călăraşi.
Se face precizarea că, în conformitate cu dispoziţiile art. 31 alin. 1 din Legea nr. 215/2001,
lucrările şedinţei sunt conduse de cel mai în vârstă consilier,( DRAGNOI PETRE) ajutat de 2
consilieri dintre cei mai tineri,( PENU VALERIU MARIAN si CRISTEA IONEL IULIAN),cu
asistenţa de specialitate a secretarului, care întocmeşte şi procesul-verbal al şedinţei.
Sunt invitaţi să preia conducerea şedinţei cel mai în vârstă consilier local şi cei mai tineri
doi consilieri locali.
Doamna secretar prezintă preşedintelui de vârstă şi asistenţilor acestuia dosarele
consilierilor declaraţi aleşi şi pe cele ale supleanţilor lor, aşa cum au fost primite de la Biroul
electoral de circumscripţie ( certificatul doveditor al alegerilor in original pentru fiecare consilier
in parte, copia CI, adresa nr.154/21.06.2016, din partea formatiunii politice PNL Filiala Calarasi ,
cu privire la supleantul Danulet Marius, pentru validarea ca si consilier local.
Preşedintele de vârstă prezintă proiectul ordinii de zi :
1. Alegerea comisiei de validare ( art. 31 al. 2 din Legea nr. 215/2001) ;
2. Validarea mandatelor consilierilor aleşi( art. 31 al. 5 din Legea nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare) ;
3. Depunerea jurământului de către consilierii validaţi (art. 32 din Legea nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
4. Declararea consiliului local ca legal constituit( art. 34 al. 2 din Legea nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
5. Alegerea preşedintelui de şedinţă ( art. 35 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare) ;

6. Alegerea viceprimarului ( art. 57 al. 3, al. 7 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare) ;
7. Constituirea comisiilor de specialitate, numărul şi denumirea acestora, numărul
membrilor fiecărei comisii şi modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri sau
consilieri independenţi, precum şi componenţa nominală a acestora (art. 54 din Legea nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) ;
8. Depunerea jurământului de către primarul ales, dacă a fost dată hotărârea
judecătorească de validare a mandatului, (art. 60 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
1. Se trece la primul punct al ordinii de zi. Alegerea comisiei de validare
Pentru validarea mandatelor, consiliul local alege prin vot deschis, dintre membrii lui, pe
întreaga durată a mandatului, o comisie de validare alcătuită din 3 consilieri ; Presedinte,
Secretar, Membrii conform art. 31 al. 2 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
Numărul membrilor comisiei se stabileşte prin vot deschis, la propunerea preşedintelui de
vârstă conform art. 4 al. 1 Regulament. Se recomandă un număr de 3 membri.
- Cine este pentru ?- Cine este împotrivă ?- Se abţine cineva ?
Domnul presedinte de varsta solicita sa se faca propuneri pentru constituirea comisiei
de validare ;
Domnul Florea Ion il propune pe domnul Penu Marin;
Domnul Catana Ion il propune pe domnul Panciu Constantin
Domnul Gama Marian il propune pe domnul Cotea Florian.
De precizat ca fiecare propunere a fost supusa la vot de domnul presedinte de varsta ,
formulind intrebarile Cine este pentru ?- Cine este împotrivă ?- Se abţine cineva ?
Alegerea membrilor comisiei de validare s-a facut individual, prin votul deschis al
majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţa de constituire, iar rezultatul se consemnează în
Hotărârea nr. 18/25.06.2016.
Comisia de validare alege din rândul membrilor săi un preşedinte şi un secretar.
Se fac propuneri; Domnul Cotea Florian il propune ca presedinte pe dl .Penu Marin, si
domnul Penu Marin , il propune ca secretar pe domnul Panciu Constantin.
După alegerea comisiei de validare, preşedintele dispune o pauză în timpul căreia sunt
examinate de către comisie dosarele consilierilor declarati alesi, cererea primarului prin care a
renuntat la functia de consilier , in favoarea functiei de primar si dosarul suplenatului in vederea
validarii. În acest scop s-a încheiat procesul verbal , in prima sedinta a comisiei de validare , prin
care comisia a constatat ca au fost respectate prevederile legale , ca nu sunt cazuri de
incompatibilitate , hotarand validarea unui numar de 15 consilieri.
2. Validarea mandatelor s-a facut în ordinea alfabetică, cu votul deschis al majorităţii
consilierilor prezenţi la şedinţă. Persoana al cărei mandat a fost supus validării nu a participat la
vot.
Rezultatele validării mandatelor s-a consemnat în Hotarârea nr. 19/25.06.2016.
3. După validarea mandatelor s-a proceda la depunerea jurământului:
"Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile
şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei ULMENI, judeţul Călăraşi. Aşa să-mi ajute
Dumnezeu!"
Procedura de depunere a jurământului : secretarul unităţii administrativ – teritoriale a
dat citire jurământului, după care consilierii validaţi s-au prezentat în ordine alfabetică, în faţa
unei mese special amenajate, pe care se află un exemplar din Constituţia României şi Biblia.

Consilierul va pune mâna stânga atât pe Constituţie, cât şi, după caz, pe Biblie, va
pronunţa cuvântul « Jur », după care va semna jurământul de credinţă pe un formular special.
Jurământul se semnează în două exemplare, din care unul pentru dosarul de validare şi al
doilea se înmânează consilierului.
4. Consiliul local a fost declarat legal constituit dupa ce toti consilierii locali validati au
depus jurământul. Constituirea Consiliului local s-a constată prin Hotărârea nr. 20/25.06.2016,
adoptată cu votul majorităţii consilierilor locali validaţi.
5. După declararea ca legal constituit, Consiliul local a ales dintre membrii săi cu votul
deschis al majorităţii consilierilor locali în funcţie un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de cel
mult 3 luni, care va conduce şedinţele şi va semna hotărârile adoptate , ocazie cu care domnul
Anton Niculae l-a propus pe domnul Cotea Florian. (Hotărârea nr. 21/25.06.2016).
Hotărârile nr. 18, 19, 20 se semnează de preşedintele de vârstă Dragnoi Petre şi de cei doi
cei mai tineri consilieri locali Penu Valeriu Marian si Cristea Ionel Iulian şi se contrasemnează de
secretarul localităţii.
Preşedintele de şedinţă ales anunţă continuarea ordinii de zi :
6. Urmează alegerea viceprimarului. Potrivit disp. art. 57 al. 3 din Legea nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, viceprimarul este ales cu votul majorităţii
consilierilor locali în funcţie, din rândul membrilor acestuia.
Consiliul local alege din rândul membrilor săi pe viceprimar. Alegerea se face prin vot
secret.S-au facut propuneri pentru functia de viceprimar. Domnul Cotea Florian il propune pe
domnul Catana Ion, si domnul Penu Valeriu Marian il propune pe domnul Gama
Marian.Nemaifiind alte propuneri , s-a luat o pauza pentru redactarea buletinelor de vot.
Fiecare consilier a primit cate un buletin de vot, votul a fost exercitat in mod individual, si
buletinul de vot s-a depus in urna speciial amenajata.Dupa terminarea procedurii de votare s-a
desfacut urna , si au fot numarate voturile din care 14 pentru dl. Catana Ion si 1 pentru dl. Gama
Marian.
Deci, viceprimarul comunei Ulmeni a fost ales dl. Catana Ion., fapt consemnat in
Hotărârea nr. 22/25.06.2016.
7. În continuare preşedintele de şedinţă anunţă că, în conformitate cu dispoziţiile art. 54
din Legea nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată, şi ale Regulamentului de
organizare şi funcţionare a consiliilor locale, după constituire, Consiliul local îşi organizează
comisiile de specialitate în principalele domenii de activitate.
Se supune la vot organizarea unui număr de 3 comisii de specialitate pe domenii de
activitate , se folosesc intrebarile ;
- Cine este pentru ?- Cine este împotrivă ?- Se abţine cineva
Se recomandă constituirea următoarelor comisii de specialitate (Anexa nr. 2 la
Regulament) :
1. Comisia juridică şi de disciplină;
2. Comisia de agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi
urbanism, protecţia mediului şi turism;
3. Comisia de învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi
protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport.
Se stabileste un numar de 5 consilieri pentru fiecare comisie , se stabilesc membrii fiecarei
comisii de specialitate prin propuneri individuale , cu intrebarile - Cine este pentru ? - Cine este
împotrivă ? - Se abţine cineva ?, si fiecare comisie îşi alege câte un preşedinte şi un secretar.
În continuare recapitulativ, doaman secretar dă citire componentei comisiilor, domnul
presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotărâre privind organizarea comisiilor pe
domenii de activitate adoptindu-se Hotărârea nr. 23/25.06.2016.

8. Depunerea jurământului de către primarul ales. În acest scop doamna secretar
prezintă în faţa consiliului local hotărârea de validare. In conformitate cu disp. art. 60 al. 1, 2 din
Legea nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată, primarul depune în faţa consiliului
local jurământul prevăzut la art. 32 al. 1.
După epuizarea problemelor înscrise pe ordinea de zi se declară şedinţa închisă,
preşedintele de şedinţă mulţumind celor prezenţi pentru participare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Florian COTEA

SECRETAR,
Anisoara MANCIU

ANEXA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI /ORAŞULUI/ MUNICIPIULUI ..................

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, ........., în prima şedinţă a comisiei de validare a Consiliului Local al Comunei
/Oraşului/ Municipiului .........

Astăzi (data de mai sus) comisia de validare aleasă de Consiliul Local al Comunei
(Oraşului, Municipiului) ......... în şedinţa de constituire din data de ......... a examinat, în
conformitate cu prevederile art. 31 al. 3, 4 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, legalitatea alegerii consilierilor. Comisia
constată că au fost/nu au fost respectate dispoziţiile legale şi că nu sunt/sunt cazuri de
incompatibilitate, fapt pentru care a hotărât să propună validarea tuturor/unui număr de .........
consilieri, conform tabelului anexat.
Drept urmare, am încheiat prezentul proces-verbal.
Preşedinte,

Secretar,

Membrii,

MODEL
ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
COMUNA __________
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind alegerea Comisiei de validare
Consiliul local al comunei _________, judeţul Călăraşi întrunit în şedinţa de
constituire la data de __________ ,
Având în vedere :
- prevederile art. 31 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 – legea administraţiei publice
locale, republicată, modificată şi completată.
În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001– legea administraţiei publice locale,
republicată, modificată şi completată
HOTĂRĂŞTE :
Articol unic Pentru examinarea legalităţii alegerii fiecărui consilier în cadrul
Consiliului local al comunei _________, judeţul Călăraşi se alege dintre consilieri, pe întreaga
durată a mandatului consiliului local, o comisie de validare alcătuită din ____ membrii, în
următoarea componenţă :
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Secretarul localiăţii va asigura comunicarea prezentei celor interesaţi.

PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ________
CONSILIER_________
CONSILIER _________

Nr.___________
Adoptată la ________________
Astăzi, __________

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar

MODEL
ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
COMUNA __________
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind validarea mandatelor consilierilor
Consiliul local al comunei _________, judeţul Călăraşi întrunit în şedinţa de
constituire la data de __________,
Având în vedere :
- raportul Comisiei de validare a mandatelor consilierilor aleşi la data de
__________ în Consiliul local al comunei _________, judeţul Călăraşi;
- prevederile art. 31 alin. 5 din Legea nr. 215/2001 – legea administraţiei publice
locale, republicată, modificată şi completată.
În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001– legea administraţiei publice locale,
republicată, modificată şi completată
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1 Se invalidează mandatul de consilier ales la data de 5 iunie 2016 în Consiliul
local al comunei _________, judeţul Călăraşi, al domnului ________, fiind în incompatibilitate
cu funcţia de primar al comunei _________, judeţul Călăraşi.
Art. 2 Se validează mandatele consilierilor aleşi la data de 5 iunie 2016 în Consiliul
local al comunei _________, judeţul Călăraşi, după caz ale consilierilor supleanţilor, conform
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Secretarul localităţii va asigura comunicarea prezentei celor interesaţi.
PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ______
CONSILIER_________
CONSILIER_________

Nr.___________
Adoptată la ________________
Astăzi, ___________

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar

Anexa la hotărârea nr. _______
din ________

TABEL NOMINAL
privind consilierii locali validaţi în urma alegerilor
din data de ____________

PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ____________
CONSILIER_________
CONSILIER_________

MODEL
ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
COMUNA ________
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind declararea Consiliului local al comunei ______, judeţul Călăraşi
legal constituit

Consiliul local al comunei ______, judeţul Călăraşi întrunit în şedinţa de constituire
la data de __________ ,
Având în vedere :
- prevederile art. 34 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 – legea administraţiei publice
locale, republicată, modificată şi completată.
În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001– legea administraţiei publice locale,
republicată, modificată şi completată
HOTĂRĂŞTE :
Articol unic Se declară legal constituit Consiliul local al comunei ______, judeţul
Călăraşi, în componenţa prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Secretarul localităţii va asigura comunicarea prezentei celor interesaţi.

PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ,
___________________________

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar

CONSILIER _________________
CONSILIER _________________

Nr.___________
Adoptată la _____________
Astăzi, __________

Anexa la hotărârea nr. _______
din __________

TABEL NOMINAL
privind componenţa Consiliului local al comunei ________

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Numele şi prenumele
consilierului ales

Partidul sau
formaţiunea politică

PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ,
CONSILIER,
CONSILIER,

OBSERVAŢII

MODEL
ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
COMUNA ________
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind alegerea Preşedintelui de şedinţă

Consiliul local al comunei ______, judeţul Călăraşi întrunit în şedinţa de constituire
la data de 26.10.2006 ,
Având în vedere :
- prevederile art. 35 din Legea nr. 215/2001 – legea administraţiei publice locale,
republicată, modificată şi completată.
În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001– legea administraţiei publice locale,
republicată, modificată şi completată
HOTĂRĂŞTE :
Articol unic Domnul consilier ____________________________ se alege
Preşedinte de şedinţă al Consiliului local al comunei ______, judeţul Călăraşi pe o perioadă
de ____ luni.
Secretarul localităţii va asigura comunicarea prezentei celor interesaţi.
PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ,
___________________________

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar

CONSILIER _________________
CONSILIER _________________

Nr.___________
Adoptată la ______________
Astăzi, ___________

MODEL
ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
COMUNA __________
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind alegerea Viceprimarului comunei ______, judeţul Călăraşi

Consiliul local al comunei _______, judeţul Călăraşi întrunit în şedinţa de constituire
la data de ___________,
Având în vedere :
- prevederile art. 57 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 – legea administraţiei publice
locale, republicată, modificată şi completată.
În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001– legea administraţiei publice locale,
republicată, modificată şi completată
HOTĂRĂŞTE :
Articol unic Domnul consilier _____________________________ se alege în
funcţia de Viceprimar al comunei ______, judeţul Călăraşi.
Pe durata exercitării mandatului domnul Viceprimar îşi păstrează statutul de
consilier local.
Secretarul localităţii va asigura comunicarea prezentei celor interesaţi.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
___________________________

Nr.___________
Adoptată la comuna _______
Astăzi, __________

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar

MODEL
ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
COMUNA _________
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind constituirea Comisiilor de specialitate
pe domenii de activitate
Consiliul local al comunei ______, judeţul Călăraşi întrunit în şedinţa de constituire
la data de __________,
Având în vedere :
- propunerile formulate cu privire la constituirea a unui număr de ___ comisii de
specialitate pe domenii de activitate care să funcţioneze pe durata mandatului consiliului local
al comunei ______, judeţul Călăraşi;
- prevederile art. 54 din Legea nr. 215/2001 – legea administraţiei publice locale,
republicată, modificată şi completată.
În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001– legea administraţiei publice locale,
modificată şi completată
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 Consiliul local ______, judeţul Călăraşi constituie __ comisii de specialitate, ce
vor funcţiona pe întreaga durată a mandatului, organizate pe următoarele domenii de activitate
(exemplificativ) :
1. Comisia juridică şi de disciplină;
2. Comisia de agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi
urbanism, protecţia mediului şi turism;
3. Comisia de învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă
şi protecţie socială şi protecţie copii, tineret şi sport.
Art.2 Componenţa comisiilor de specialitate este cea prevăzută în tabelul anexă ce
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Secretarul localităţii va asigura comunicarea prezentei celor interesaţi.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar

Nr.___________
Adoptată la comuna _______

Astăzi, __________
Anexa la hotărârea nr. _______
din _________

TABEL NOMINAL
privind componenţa Comisiilor de specialitate ale
Consiliului local ___________

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

