
ROMANIA
JUDETUL BACAU
COMUNA BUCIUMI

SECRETAR

PROCES .VERBAL
incheiat in sedinta ordinara a Consiliului Local Buciumi

- din data de 26 NOIEMBRIE 2020

Sedinta de astazi este deschisa de secretarul comunei. Pentru inceput acesta

constata prezenta a 11 consilieri din 11 validati si prezenta a doi supleanti care

ur'ffreaza a depune juramantul. Este prezenta televiziunea. Se moiveaza lipsa de la
sedinta a domnului primar, apoi se prezinta Dispozitia primarului comunei nr.156

din 18.II,2020 prin care s-a facut convocarea cu proiectul ordinii de zi pentru astazi,
respectiv:
1. Depunerea juramantului de catre supleantii ale caror mandate de consilieri locali
au fost validate pentru componenta Consiliului Local Buciumi, Judetul Bacau;
2. Proiectul de hotdrdre privind alegerea viceprimarului Comunei Buciumi, Judetul
B acau-initiator, primarul comunei,
3, Proiectul de hotdr6re privind constituirea comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Local Buciumi-iniliator, primarul comunei.
4. Informare cu privire la aducerea la cunostinta consilierilor locali a inforatiilor
neces are pentru exercitare a mandauilui-prezentare s ecret ar gener aI
5. Diverse.

Dupa prezentarea proiectului ordinii de zi, secretarul general formuleaza
propunere a de a se alege un presedinte de sedinta care sa conduca lucrarile.

S -au formulat urmatoarele propuneri :

Domnul consilier Tirtoaca Stelian propune ca presedinte de sedinta pe domnul
consilier Branici Gheorghe.

Doamna cgnsilier Corneanu Mariana nu mai forrnuleaza o alta propunere,
fiind de acord ou persoana nominalizata de domnul Tirtoaca.

Se supune la vot propunerea formulata de domnul consilier Tirtoaca, iar in
urna procedurii de vot (deschis) acesta este ales presedinte de sedinta pentru o
perioada de trei luni.

Este invitat domnul presedinte Branici Gheorghe sa preia conducerea sedintei.
Acesta multumeste pentru increderea acordata, ureaza bun venit colegilor noi si isi
exprima speranta penfru o colaborare buna.

Domnul edinte Branici V iect al

con ca proiectul ordi
votul deschis al domnilor consilieri. cu unanimitate de voturi "penfu",

bat



In continuare, este invitat secretarul general al comunei pentru a expune
materialul pregatit pentru pnmul punct al ordinii de zi-. Depunerea juramarrtului de

catre supleantii ale earor mandate de consilieri locali au fost validate pentru
oomponenta Consiliului Local Buciumi, Judetul Bacau.

Secretarul qeneral prezinta asistentei Inheierea de validare pentru cei doi
supleanti dupa care invita pentru depunerea juramatului, in ordine alfabetica pe cele
doua persoane.

Prima persoana rnvttata este doamna Alexandru Alina-care depune juramantul cu
exemplare. Unmana pe Billie si pe Constitutie, dupa care il safftneaza in doua

exemplar este luat de doamna Alexandru.
Este invitat apoi domnul Oancea Ionel-Gabriel -care depune juramantul cu mana pe

Biblie si pe Constitutie, dupa care il semneaza in doua exemplare. Un exemplar este

inmanat domnului Oancea.
Secretarul general aduce la cunostinta consilierilor aa prin depunerea

juramantului de catre cei doi supleanti validati, Consiliul Local Buciumi este

complet (13 consilieri locali) si felicita pe acestia.

Domnul presedinte- acorda cuvantul Secretarului general pentru a expune
motivatia la cel de-al doilea punct al ordinii de zi- Proiectul de hotdrdre pnvind
alegerea viceprimarului Comunei Buciumi, Judetul Bacau. Se explica procedura
care trebuie urmata si intreaba daca sunt obiectiuni la procedura. Nu sunt obiectiuni.

Domnul presedinte-solicita propuneri pentru functia de viceprimar.
Doamna consilier Corneanu Mariana- propune ca viceprimar pe domnul

Mihalache Ioan care a mai detinut aceasta functie, daca accepta si dansul si colegii
sai.

Domnul consilier Denciu Ion- face aceeasi propunere.
Nu au mai fost alte propuneri.
S-a procedatla inscrierea pe buletinele de vot a numelui candidatului propus.

Buletinele de vot au fost inmanate consilierilor in vedere exercitarii optiunii, in mod
secret. Dupa votare, fiecare buletin de vot impaturit a fost introdus in urna special
creata.Ulterior, au fost deschise buletinele de vot, verificate si numarate

constatandu-se urmatorul rezvltat', 12 voturi "pentru" si o abtinere. Fata de aceasta

situatie, domnul Mihalache Ion este ales viceprimarul Comunei Buciumi.
Domnul viceprimar Mihalache Ion- mulfumeste pentru increderea acordata

dar si celui care s-a abtinut. Aceasta functie nu este un premiu, o facilitate, ci este

rezultatul muncii depuse pana acum. Promite ea nu va dezamagi ci va munci.
Remarca faptul ea, a fost propus in aceasta functie de un lider al opozitiei si

multumeste doamnei consilier Corneanu Mariana. Asta nu inseamna ca nu
multumeste si celorlalti colegi ai sai. Urcaza un bun venit si colegilor noi si spera

intr-o colaborare buna si fructuoasa.' Domnul presedinte- invita secretarul general sa expuna rnaterialul pregatit
pentru pct. nr,3 al ordinii de zi- Proiectul de hotdrdre privind constituirea comisiilor
de specialitate din cadrul Consiliului Local Buciumi. Se solicita informatiile cu



privire la grupurile de consilieri pe apartenenta politica,
M oldov e anu- Gas cu Ro di c a fot mule aza urmato are a propunere :

Din grupul nr,l sa faca parte: Moldoveanu-Gascu Rodica, Denciu Ion, Antohe-
Marica Gherghe, Matias Florian, Corneanu Mariana,Iorga Vasile si Mihalache Ion.
Din grupulnr.2 safacaparte restul consilierilor care au ramas nenominalizatr.
Nu au fost obiectiuni la propunerea formulata.

Domnul presedinte- solicita propuneri pentru numarul comisiilor de

specialitate si denumirea acestora,
propune un numar de doua comrsii: buget

si juridica.
Nu au mai fost alte propuneri.

. Dopnul presedinte-supune la vot numarul de comisii (2) si denumirea
acestora. In urma votului (deschis) se constata ca s-a aprobat cu unanimitate de

voturi. functionarea a doua comisii de specialitate in cadrul CL Buciumi tar
denumirea acestora este urmatoarea: Comisia buget-finante, lucrari publice si
prestari servicii, si Comisia juridica. pentru administratie publicalocala, invatamant,
protectia mediului si ordine publica.

Domnul presedinte-solicita propuneri pentru componenta cu membri in
cadrul comisiilor.

Domnul consilier Denciu Ion- propune ca din Comisia buget, s.a.m.d.p. sa

faca parle: Gliga IIeana, Ciubotaru Ioan, Branici Gheorghe, Oarcea lonel-Gabriel,
Tirtoaca Stelian, Mihalache Ion, Alexandru Alina, Comisia juridical sa aiba ca

rnembri ceilalti consilieri eare nu au fost nominalizati, plus viceprimarul.
Doar4na consilier Corneanu Mariana -propune ca domnul consilier Antohe-

Marica Gheorghe sa faca parte din Comisia buget intrucat are studii economice.
Pana la urma renunta la acesta propunere, componenta comisiilor sa ramana asa cum
le-a propus antecesorul sau.

Doamna consilier Moldoveanu-Gascu Rodica- face propunerea ca din
Comisia buget s.a.m.d.p. sa faca parte urmatorii: Gliga Ileana, Ciubotaru Ioan,
Branici Gheorghe, Oancea Ionel'Gabriel, Antohe-Maica Gheorghe, Tirtoaca
Stelian, Mihalache Ion. In comisia iuridica sa infre ca membri, ceilalti care nu au

fost nominalizati la comisia buset.

iar doamna consilier

propunerea d-nei
iuridica si nu este

Doamna consilier Alexandru Alina -are obiectii la
cons.Moldoveanu-Gascu Rodica intrucat nu este de specialitate
domeniul dansei.

Intrucat s-au creat discutii contradictorii, secretarul general solicita sa ia
cuvantul si mentioneaza aa nu pot fi facute obiectiuni din partea d'nei
cons.Alexandru cu privire la propuneri. Acestea vor face obiectul votului.

Nu s-a solicitat cuvantul de catre doamna Alexandru ci a vorbit in
contradictoriu.

Doamna consilier Alexandru Alina- precizeaza aa are dreptul sa-si spun
oplma,



Domnul presedinte-intervine in conversatie si roaga pe doamna Alexandnr sa

se inscribe la cuvant.
Nu se solicita inscrierea la cuvant.
Domnul presedinte solicita votarea propunerilor, in ordinea fonnularii

acestora, astfel:
-p{opunerea domnului consilier Denciu Ion cu privire la componenta celor doua
Comisii de specialitate. In qrma votului se constata urmatoarea situatie; 4 yoturi
"pentru" si 9 voturi "impotriva",
-propunerea do?mnei consilier Moldoveanu-Gascu Rodica cu privire la componenta
celor doua Comisii de specialitate.In urma votului se constata urmatoarea situatie: 9

voturi "pentru" si 4 voturi "impotriva". Cu majoritate de vofuri, Comisia buget
s.a.rn.d.p. va avea urmatoarea componenta: Gliga Ilema, Ciubotaru Ioan, Branici
Gheorghe, Oattcea lonel-Gabriel, Antohe-Marica Gheorghe, Tirtoaca Stelian,
Mihalache Ion., iar Comisia juridica, urmatoarea componenta: Moldoveanu-Gascu
Rodica, Denciu Ion, Matias Florian, Corneanu Mariana, Iorga Vasile, Alexandru
Alina si Mihalache Ion.

Domnul presedinte- invita secretarul general al comunei pentru a prezenta
subiectul de la pct.nr.4 aI ordinii de zi- Informare cu privire la aducerea Ia
cunostinta consilierilor locali a inforatiilor necesare pentru exercitarea mandatului.

Dupa prezentare, domnul presedinte. trece la punctul nr.5 de pe ordinea de zt-
Diverse. Sunt invitati consilierii locali sa se inscrie la cuvant.
S-a inscris doar domnul consilier Matias Florian. lista fiind ulterior inchisa.

Domnul consilier Matias Florian- constata ca desfasurarea sedintei a avut loc
in bune conditii, intrunirea fata in fata va fi pe parcursul a 4 ani,si roaga ca,

indiferent de culoarea politica nu trebuie sa dezamagim oamenii care au ales, sa se

inteleaga intre ei, sa nu iste cuvinte care sa incurce proiectele de hotarare. Face
referire la vorbele domnului primar cu privire la respectul fata de alegatori indiferent
cum au votat. Sunt oameni competenti in consiliu si nomrnalizeaza catla dintre
acestia si de aaeea este sigur ca lvcrarile consiliului se vor desfasura in bune
conditii, Formuleaza indemnulla organizarc si uniune a echipei.

Domnul presedinte-ureazasporl,afreaba si succes si declara sedinta inchisa.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

EDI].{TE DE $EDINTA,
BRAN GHEORGHE

intocmit,
Secretar genera|,,-BILEI ELEN A
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