ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

PROCES–VERBAL
încheiat astăzi data de 28.06.2012 cu ocazia desfasurarii sedintei de constituire a Consiliului
local al comunei Ostra , judetul Suceava .

Sedinta de constituire a Consiliului Local a comunei Ostra judetul Suceava a fost
convocata prin Ordinul Prefectului judetului Suceava nr. 241 din 18.06.2012 .
Au fost convocati un numar de

13 consilieri

alesi la data de 10.06.2012

neinregistrandu-se nici o absenta .
Din partea institutiei prefectului a fost invitată sa participe doamna Albu Maria.
Avand in vedere

ca sunt intrunite conditiile prevazute la art.30 alin 2 din Legea

administratiei publice locale nr.215/2001 republicata , si art.1 alin 2 din Regulamentul –cadrul
de organizare si functionare a consiliilor locale
nr.35/2002

, aprobat prin Ordonanta Guvernului

aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.673/2002 privind prezenta

minima a consilierilor se constata ca sedinta este legal constituita si se declara deschise
lucrarile acesteia .
In conformitate cu prevederile art.31 alin 1 din Legea nr.215/2001 republicata lucrarile
sedintei de constituire sunt conduse de cel mai in varsta consilier asistat de 2 consilieri dintre
cei mai tineri .
Dintre consilierii alesi la data de 10.06.2012 cel mai in varsta este domnul Dorneaqnu
Dinu

avand 59 de ani iar cei mai tineri sunt domnii Covatari Ionel

şi Păduraru Lucian

Constantin in varsta de 39 ani si respectiv 30 ani .
Se

preda conducerea sedintei de constituire a Consiliului Local al comunei Ostra

domnului Dorneanu Dinu . Dupa preluarea conducerii sedintei de constituire a Consiliului
Local al comunei Ostra , domnul Dorneanu Dinu prezinta proiectul ordinii de zi :
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1.

Alegerea membrilor Comisiei de validare ;

2.

Validarea mandataelor consilierilor locali ;

3.

Depunerea juramantului de catre consilierii locali ;

4.

Alegerea presedintelui de sedinta ;

5.

Prezentarea hotararii judecatoresti de validare a mandatului de primar si depunerea
juramantului de catre primar ;

6.

Alegerea viceprimarului ;

7.

Aprobarea numarului , denumirii si componentei comisiilor de specialitate pe diferite
domenii de activitate .
Se supune spre aprobare proiectul ordinii de zi , care se aproba in unanimitate de
voturi .
Dupa preluarea conducerii sedintei se propune o pauza in timpul careia Secretarul
comunei Ostra prezinta presedintelui de varsta si asistentilor acestuia dosarele consilierilor
declarati alesi precum si dosarul Primarului insotit de optiunea scrisa pentru una dintre cele
doua functii .
Se trece la primul punct al ordinii de zi , respectiv alegerea membrilor comisiei de
validare care va fi formata dintr-un numar de 3 consilieri . Se supune la vot numarul de 3
consilieri si se aproba in unanimitate .
In acest sens doamna Robaniuc Viorica propune pe : d-na Nastiuc Maria Cristina , dna Ailenei Diana şi d-nul Rotariu Neculai .
Se supun la vot propunerile pentru Comisia de validare si se aproba in unanimitate de
voturi .
Avand in vedere rezultatul votului se prezinta si se supune la vot in intregime Hotararea
nr .1 a Consiliului Local privind alegerea membrilor Comisiei de validare a mamdatelor : din
totalul de 13 consilieri prezenti au votat pentru 13 ; impotriva - ; s-au abtinut Comisia de validare fiind legal constituita este rugata sa-si aleaga din membrii sai un
presedinte si un secretar .
In continuare se trece la punctul 2 al ordinii de zi ,, Validarea mandatelor consilierilor
locali ,,Avand in vedere ca domnul Oros Ioan a carui alegere a fost validata a fost ales si
consilier este rugat sa prezinte in fata Consililui optiunea sa pentru una din
functii urmand a se lua act in acest sens .
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Pentru operativitatea constituirii Consiliului Local sunt rugati domnii consilieri care
detin finctii incopatibile cu funcia de consilier sa prezinte in scris optiunea lor pentru una din
functii . Nu s-au inregistrat incopatibilitati referitoare la functia de consilier local .
Avand in vedere faptul ca domnul
domnul Păduraru Lucian Constantin este

Oros Ioan a optat pentru functia de Primar iar
prim supleant pe lista

formaţiunii USL,

iar prin

adresa nr.73 din 20.06.2012 a USL ne informeaza şi solicita validarea mandatului primului
supleant inscris pe lista USL respectiv domnul Păduraru Constantin Lucian .
Pentru a da posibilitatea Comisiei de validare sa verifice legalitatea alegerii
consilierilor si sa-si intocmeasca raportul se propune o pauza de 30 de minute .
Se reiau lucrarile sedintei , in acest sens se da cuvantul domnului Rotariu Neculai
presedintele Comisiei de validare pentru a prezenta procesul verbal privind validarea sau
invalidarea mandatelor consilierilor .
Dupa ce au fost prezentate propunerile cu privire la validare se supune la

vot

deschis majoritatii consilierilor prezenti la sedinta fiecare propunere in parte . Presedintele
Comisiei de validare face precizarea ca persoana al carei mandat este supus validarii sau
invalidarii nu participa la vot .
Se supune la vot propunerea de validare a doamnei

consilier

Ailenei Diana

Lăcrămioara .
Din totalul de 12 consilieri prezenti au votat pentru -12 , impotriva - - s-au abtinut Avand in vedere rezultatul

votului mandatul d-nei consilier Ailenei

Diana

Lăcrămioara se valideaza .
Se supune la vot propunerea de validare a domnului consilier Coperza Grigore .
Din totalul de 12 consilieri prezenti au votat pentru -12 , impotriva - - s-au abtinut Avand in vedere rezultatul votului mandatul domnului consilier Coperza Grigore se
valideaza .
Se supune la vot propunerea de validare a d-nei consilier Coperza Viorica
Din totalul de 12 consilieri prezenti au votat pentru -12 , impotriva - - s-au abtinut
Avand in vedere rezultatul votului mandatul d-nei consilier Coperza Viorica se validează .
Se supune la vot propunerea de validare a domnului consilier Covatari Ionel
Din totalul de 12 consilieri prezenti au votat pentru -12 , impotriva - - s-au abtinut Avand in vedere rezultatul votului , mandatul domnului consilier Covatari Ionel se
valideaza .
Se supune la vot propunerea de validare a domnului consilier Dorneanu Dinu
Din totalul de 12 consilieri prezenti au votat pentru -12 , impotriva - - s-au abtinut 3

Avand in vedere rezultatul votului , mandatul domnului consilier Dorneanu Dinu
se valideaza .
Se supune la vot propunerea de validare a domnului consilier Iacob Petru
Din totalul de 12 consilieri prezenti au votat pentru -12 , impotriva - - s-au abtinut Avand in vedere rezultatul

votului , mandatul domnului consilier Iacob Petru

se

valideaza .
Se supune la vot propunerea de validare a domnului consilier Maxim Constantin .
Din totalul de 12 consilieri prezenti au votat pentru -12 , impotriva - - s-au abtinut Avand in vedere rezultatul votului, mandatul domnului consilier Maxim Constantin se
valideaza .
Se supune la vot propunerea de validare a domnului consilier Moroşan Gheorghe .
Din totalul de 12 consilieri prezenti au votat pentru -12 , impotriva - - s-au abtinut Avand in vedere rezultatul votului , mandatul domnului consilier Moroşan Gheorghe se
valideaza .
Se supune la vot propunerea de validare a doamnei consilier Nastiuc Maria Cristina .
Din totalul de 12 consilieri prezenti au votat pentru -12 , impotriva - - s-au abtinut Avand in vedere rezultatul votului mandatul doamnei consilier Nastiuc Maria Cristina se
valideaza .
Se supune la vot propunerea de validare a domnului consilier Păduraru Lucian Constantin .
Din totalul de 12 consilieri prezenti au votat pentru -12 , impotriva - - s-au abtinut Avand in vedere rezultatul

votului,

mandatul domnului consilier Păduraru Lucian

Constantin se valideaza .
Se supune la vot propunerea de validare a domnului consilier Robaniuc Ilie
Din totalul de 12 consilieri prezenti au votat pentru -12 , impotriva - - s-au abtinut Avand in vedere rezultatul votului mandatul domnului consilier Robaniuc Ilie

se valideaza .

Se supune la vot propunerea de validare a domnului consilier Rotariu Neculai
Din totalul de 12 consilieri prezenti au votat pentru -12 , impotriva - - s-au abtinut Avand in vedere rezultatul

votului mandatul domnului consilier Rotariu Neculai

se

valideaza
Se supune la vot propunerea de validare a doamnei consilier Robaniuc Viorica .
Din totalul de 12 consilieri prezenti au votat pentru -12 , impotriva - - s-au abtinut Avand in vedere rezultatul votului, mandatul doamnei Robaniuc Viorica se valideaza
Se da citire si se supune la vot Hotararea nr.2 privind rezultatul validarii mandatului de
consilieri .
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Potrivit prevederilor art.32 alin.1 din Legea Administratiei publice locale nr.215/2001
republicata , consilierii ale caror mandate au fost validate urmeaza sa depuna juramantul in
fata Consiliului .
In conformitate cu dispozitiile art.8 din Regulamentul de organizare si functionare a
consiliilor locale aprobat prin O.G. nr.35/2002 consilierii validati se prezinta pe rand in fata
mesei pe care se afla un exemplar din Constitutia Romaniei si Biblia pentru depunerea
jurământului .
Consilierul a pus mana stanga atat pe Constitutie cat si pa Biblie a dat citire
jurământului

dupa care l- a semnat

in doua exemplare .

Juramantul s-a depus in urmatoarea ordine :
- se invita pe doamna

consilier Ailenei Diana Lăcrămioara

pentru a depune si semna

juramantul ;
- se invita domnul consilier Coperza Grigore pentru a depune si semna juramantul ;
- se invita doamna Coperza Viorica pentru a depune si semna juramantul ;
- se invita domnul consilier Covatari Ionel pentru a depune si semna juramantul ;
- se invita domnul consilier Dorneanu Dinu pentru a depune si semna juramantul ;
- se invita domnul consilier Iacob Petru pentru a depune si semna juramantul ;
- se invita domnul consilier Maxim Constantin pentru a depune si semna juramantul ;
- se invita domnul consilier Moroşan Gheorghe pentru a depune si semna juramantul ;
- se invita doamna consilier Nastiuc Maria Cristina pentru a depune si semna juramantul ;
- se invita domnul consilier Păduraru Lucian Constantin pentru a depune si semna juramantul ;
- se invita domnul consilier Robaniuc Ilie

pentru a depune si semna juramantul ;

- se invita domnul consilier Rotariu Neculai pentru a depune si semna juramantul ;
- se invita doamna consilier Robaniuc Viorica pentru a depune si semna juramantul ;
Avand in vedere ca toti consilierii locali a caror alegere a fost validata au depus
juramantul se declara Consiliul Local al comunei Ostra constituit .
Presedintele de varsta respectiv domnul consilier Dorneanu Dinu , da citire si supune
la vot Hotararea nr.3 privind constituirea Consiliului Local .
Din totalul de 13 consilieri prezenti au votat pentru 13 , impotriva – si s-au abtinut --- .
Avand in vedere rezultatul votului Hotararea nr.3 privind constituirea Consiliului Local a
fost adoptata .
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Se trece la punctul 4 al ordinii de zi : ,, Alegerea Presedintelui de sedinta ,,
Alegerea se va face prin vot deschis a majoritatii consilierilor in functie , in acest
sens consilierii sunt rugati sa faca propuneri .
Domnul consilier Maxim Constantin propune pe domnul consilier Dorneanu Dinu .
Deoarece nu mai sunt alte propuneri se supune la vot propunerea privind pe
domnul consilier Dorneanu Dinu . Din totalul de 13 consilieri prezenti au votat pentru 12 ,
impotriva – s-au abtinut ---.
Se da citire si se supune spre aprobare Hotararea nr.4 privind rezultatul alegerii
presedintelui de sedinta .
Presedintele de şedinţă ales respectiv d-nul Dorneanu Dinu multumeste pentru
increderea acordata si propune sa se treaca la punctul 5 al ordinii de zi respectiv prezentarea
Hoatararii Judecatoresti de validare a mandatului de primar si depunerea juramantului de catre
acesta .
Se da cuvantul doamnei Albu Maria

–consilier juridic ,

din partea Instituţiei

prefectului Suceava pentru a prezenta Hotararea de validarea mandatului de primar .
Dupa prezentarea hotararii presedintele de sedinta il invita pe domnul primar Oros
Ioan pentru a depune juramantul in fata Consiliului local .
Dupa depunerea juramantului de catre domnul Oros Ioan , presedintele de sedinta
il declara investit in functia de primar al comunei Ostra . In continuare se trece la punctul 6 al
ordinii de zi respectiv alegerea viceprimarului .
Presedintele de sedinta face unele precizari privind alegerea viceprimarului si ii
roaga pe consilieri sa faca propuneri pe care sa le inscrie pe buletinele de vot .
In acest sens domnul consilier Moroşan Gheorghe propune pe domnul Coperza
Grigore ,

. Domnul consilier Coperza nu este deacord cu nominalizarea sa la funcţia de

viceprimar , drept pentru care se fac alte propuneri .
Domnul consilier Iacob Petru propune pe doamna consilier Robaniuc Viorica .
Doamna consilier Coperza Viorica propune pe domnul consilier Dorneanu Dinu .
Consilierii propusi şi care au acceptat nominalizarile , au fost trecuti in buletinele de
vot pentru functia de viceprimar . Presedintele de sedinta precizeaza ca fiecare consilier va
primi un singur buletin de vot , va intra in cabina de vot amenajata in acest sens , iar pe
buletinul de vot va fi scris numele candidaţilor , iar modalitatea de alegere va fi cea de tăiere
cu o linie dreapta a numelui candidatului care nu se doreşte a fi ales . Presedintele de sedinta
propune o pauza de 20 de minute pentru completarea buletinelor de vot .
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Au fost inmanate fiecarui consilier cate un buletin de vot si invitati sa treaca in
cabina de vot pentru a-si exprima votul in ceea ce priveste alegerea viceprimarului . Dupa
efectuarea operatiunii de votare , comisia de validare a deschis urna si a numarat voturile .
In acest sens presedintele comisiei de validare respectiv domnul Rotariu Neculai
anunta consiliul local ca domnul Dorneanu Dinu a intrunit un numar de 3 voturi

iar doamna

Robaniuc Viorica a intrunit un numar de 8 voturi , 2 voturi fiind nule .
Avand in vedere numarul de voturi intrunite de candidati

este declarat ales

viceprimar al comunei Ostra , doamna consilier Robaniuc Viorica . În acest sens se da citire
si se supune spre aprobare Hotararii nr.5 a Consiliului Local .
Se aproba Hotararea cu unanimitate de voturi .
Presedintele de sedinta il felicita pe viceprimarul ales si propune trecerea la punctul
7 al ordinii de zi respectiv ,, aprobarea numarului , denumirii si componentei comisiilor de
specialitate pe diferite domenii de activitate ,, .
Presedintele de sedinta prezinta domeniile de activitate in care se pot organiza
comisii si face precizarea sa aiba in vedere faptul ca domeniile de activitate sunt multe iar
numarul de consilieri este mic . Se face recomandarea ca la nivelul Consiliului Local al
comunei Ostra sa se organizeze un numar de 3 comisii .
Se supune la vot numarul de 3 comisii . Din totalul de 13 consilieri prezenti au votat
pentru 13 , impotriva – s-au abtinut ---.
Se mai consulta consiliul local daca este deacord ca fiecare comisie sa fie compusa
dintr-un numar impar de membri . Din totalul de 13 consilieri prezenti au votat pentru 13 ,
impotriva – s-au abtinut ---.
Cele trei comisii vor fi urmatoarele :
a) Comisia pentru programe de dezvoltare economica sociala buget , finante ,administrarea
domeniului public si privat al comunei , agricultura , gospodarie comunala, protectia
mediului si turism .;
b) Comisia pentru invatamant sanatate si familie munca si protectie sociala , activitati social
culturale , culte protectie copii ;
c) Comisia pentru administratia publica locala , juridica si de disciplina, apararea ordinii si
linistii publice a drepturilor cetatenilor ;
Presedintele de sedinata roaga sa se faca propuneri nominale pentru componenta
comisiilor astfel :
-doamna Robaniuc Viorica

propune pentru ,, Comisia pentru programe de dezvoltare

economica sociala buget , finante ,administrarea domeniului public si privat al comunei ,
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agricultura , gospodarie comunala, protectia mediului si turism ,, pe domnul consilier Rotariu
Neculai , domnul Iacob Petru , domnul Maxim Constantin , domnul Robaniuc Ilie si doamna
Ailenei Diana Lăcrămioara .;
Se supune la vot componenta nominala a ,,Comisiei pentru programe de dezvoltare
economica sociala buget , finante ,administrarea domeniului public si privat al comunei ,
agricultura , gospodarie comunala, protectia mediului si turism ,,
Din totalul de 13 consilieri prezenti au votat pentru 13 , impotriva – s-au abtinut --Domnul Maxim Constantin propune ca din ,, Comisia pentru invatamant sanatate si familie
munca si protectie sociala , activitati social culturale , culte protectie copii ,, sa faca parte
urmatorii consilieri : Moroşan Gheorghe , Coperza Viorica si Robaniuc Viorica .
Se supune la vot componenta nominala a ,, Comisiei pentru invatamant sanatate si
familie munca si protectie sociala , activitati social culturale , culte protectie copii ,,
Din totalul de 13 consilieri prezenti au votat pentru 13 , impotriva – s-au abtinut ---.
In continuare se fac propuneri pentru componenta

,, Comisiei pentru administratia

publica locala , juridica si de disciplina, apararea ordinii si linistii publice a drepturilor
cetatenilor ;
Domnul

consilier Iacob Petru

propune ca din aceasta comisie sa faca parte :

domnul Coperza Grigore , domnul Dorneanu Dinu

, doamna Nastiuc Maria Cristina domnul

Covatari Ionel , si domnul Păduraru Lucian Constantin .
Se supune la vot componenta nominala a ,, Comisiei pentru administratia publica locala ,
juridica si de disciplina, apararea ordinii si linistii publice a drepturilor cetatenilor ;
Din totalul de 13 consilieri prezenti au votat pentru 13 , impotriva –

s-au abtinut ---.

Dupa ce s-a votat nominal componenta celor 3 comisii pe domniile de specialitate se
da citire si se supune la vot Hotararea nr.6 privind organizarea acestora .
Din totalul de 13 consilieri prezenti au votat pentru 13 , impotriva –

s-au abtinut ---.

Dupa epuizarea punctelor ordinii de zi reprezentantul instituţiei prefectului Suceava
doamna Albu Maria , felicita constituirea noului Consiliul Local al comunei Ostra , felicita pe
domnul Primar pentru investirea in functie si ureaza Consiliului Local o colaborare foarte
buna cu primarul , viceprimarul , secretarul comunei precum si cu salariatii institutiei .
Presedintele de sedinta declara inchise lucrarile sedintei .

Presedinte de sedinta
Dorneanu Dinu

Secretar comuna
Jr. Smarandeanu Bogdan
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