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                           Incheiat astazi, 23 iunie 2016 in cadrul sedintei de constituire a Consiliului 

Local al comunei SOARS, judetul Brasov , convocata prin Ordinul Prefectului Judetului 

Brasov nr 535 din 22 iunie 2016 . 

                     La sedinta participa reprezentantii Prefectului judetului Brasov, dna 

VILASAN SIMONA si dl BOGDAN TOMA, dl Primar ales-Timis Danut-Ioan, cei 11 

consilieri locali alesi, sef post politie Soars, reprezentanti ai partidelor politice, preotul din 

Soars, cetateni, personalul din cadrul aparatului Primarului Soars. 

                          Doamna VILSAN SIMONA – reprezentantul Prefectului judetului Brasov , 

deschide lucrarile sedintei aratand ca este legal constituita  deoarece din numarul de 11 

consilieri alesi sunt prezenti toti cei 11 consilieri  locali alesi. 

                        Doamna Vilsan Simona arata ca in conformitate cu prevederile art 32 alin (1) 

din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare  

lucrarile sedintei de constituire sunt conduse de catre cel mai in varsta consilier asistat de  2 

dintre cei mai tineri. 

                         Se da cuvantul doamnei Malene Silvia – secretarul comunei Soars,  care 

prezinta referatul din care rezulta ca cel mai in varsta consilier este domnul Sulea Viorel iar 

cei mai tineri domnii Badeanu Ionut si Cornea Vasile. 

                         Doamna Vilsan Simona invita pe domnul Sulea Viorel sa preia lucrarile 

sedintei. 

 

                     I.  Presedintele de varsta 

Doamnelor si domnilor 

                       Va multumesc pentru cinstea pe care  dumneavoastra mi-o faceti de a conduce 

lucrarile sedintei de constituire a Consiliului Local al comunei Soars. 

                       Rog pe domnii Badeanu Ionut si Cornea Vasile, cei mai tineri consilieri sa ma 

asiste in conducerea lucrarilor de constituire. 

                        La lucrarile sedintei de constituire este prezent si domnul Timis Danut-Ioan , 

primarul in functie si totodata primar ales al comunei noastre la alegerile din 5 iunie 2016. 

                        Se prezinta ordinea de zi stabilita prin Ordinul Prefectului de convocare a 

Consiliului Local in sedinta de constituire astfel: 

       1 .Alegerea comisiei de validare 

       2. Validarea mandatelor consilierilor alesi 

       3. Depunerea juramantului de catre consilierii ale caror mandate au fost validate 

       4. Prezentarea validarii primarului 

       5. Depunerea juramantului de catre primarul comunei Soars 

       6. Alegerea viceprimarului 

       7. Organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local 

        Dacă mai sunt şi alte probleme pentru a fi înscrise pe ordinea de zi, vă rog să 

faceţi propuneri. 



Dacă nu mai sunt, supun la vot ordinea de zi prezentată. 

Cine este pentru? 11 voturi 

Cine este împotrivă? Nimeni 

Cine se abţine? Nimeni 

Văzând rezultatul votului exprimat, ordinea de zi a fost aprobată cu 11 voturi. 

         Ordinea de zi fiind aprobata , trecem la primul punct  

I .Alegerea comisiei de validare  

Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi – ALEGEREA COMISIEI DE 

VALIDARE. (art. 31, alin. 2 Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare). 

Potrivit prevederilor enunţate Comisia de validare este alcătuită din 3-5 consilieri. 

Pentru stabilirea numărului şi nominalizarea persoanelor sunt aplicabile prevederile art. 3, 

alin. 2, 3 şi 4 din O.G. nr. 35/2002, actualizată, privind aprobarea Regulamentului cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliilor locale coroborat cu prevederile art. 24 şi art. 25 din 

Legea nr. 393/2004 actualizată, privind Statutul aleşilor locali. 

 

Pauză în vederea constituirii grupurilor de consilieri. 

S-au constituit urmatoarele grupuri: 

-grupul PNL-6 membri 

-grupul PSD-4 membri 

Dl Leau Nicolae-consilier local ales pe listele PND declara ca adera la grupul PNL. 

După pauză se reiau lucrările, preşedintele de vârstă propunând constituirea Comisiei 

de validare dintr-un număr de 3 consilieri. 

Se supune la vot. 

Cine este pentru? Unanimitate 

Cine este împotrivă?Nimeni 

Cine se abţine?Nimeni 

Conform votului exprimat, Comisia de validare va fi alcătuită din 3 membrii. 

Înainte de a trece la propuneri trebuie să menţionăm că, în conformitate cu prevederile 

art. 31, alin. 2 din Legea nr. 215/2001, alegerea Comisiei de validare se face prin vot deschis. 

Vă rog să faceţi propuneri pentru componenţa comisiei. 

Au fost propuşi următorii consilieri: 

1.dna Muntean Paulina-din partea grupului PNL 

2.dl Leau Nicolae-din partea grupului PNL 

3.dl Piticas Ioan-din partea grupului PSD 

Se supune la vot propunerea dnei Muntean Paulina: 

Cine este pentru?10 voturi pentru, 1 abtinere dna Muntean. 

Se supune la vot propunerea dlui Leau Nicolae: 

Cine este pentru?10 voturi pentru, 1 abtinere dl Leau. 

Se supune la vot propunerea dlui Piticas Ioan: 

Cine este pentru?10 voturi pentru, 1 abtinere dl Piticas. 

 

 

 Conform votului exprimat sunt desemnaţi membrii ai comisiei următorii consilieri: 

 

 Dna MUNTEAN PAULINA 

 Dl LEAU NICOLAE 

 Dl PITICAS IOAN 

 Procedura de vot fiind îndeplinită, constat că s-a adoptat Hotărârea nr. 1 a 

Consiliului local. 



 

 Se face o pauză pentru îndeplinirea prevederilor art. 5 din OG nr. 35/2002. 

 Preşedintele de vârstă prezintă Consiliului local procesul verbal de desemnare a 

preşedintelui şi a secretarului comisiei de validare. 

 Presedintele comisiei de validare a fost ales dl Piticas Ioan, secretar dna Muntean 

Paulina iar dl Leau Nicolae –membru al comisiei. 

 Se face pauză. 

 Comisia de validare se retrage în vederea examinării legalităţii alegerii fiecărui 

consilier în parte, conform art. 6 din OG nr. 35/2002. 

    Doamna Malene Silvia– secretarul  comunei Soars preda dosarele consilierilor alesi  

comisiei de validare pentru a fi studiate si a intocmi un raport. 

 

 

După pauză se trece la punctul 2 din ordinea de zi – VALIDAREA MANDATELOR 

CONSILIERILOR ALEŞI. 

       Se prezinta Raportul privind examinarea legalitatii alegerilor in functia de 

consilier din care rezulta ca sunt propusi pentru validare  toti consilierii alesi . 

 Preşedintele de vârstă, în conformitate cu art. 7 din OG nr. 35/2002 supune la vot 

validarea fiecărui consilier în parte, în ordine alfabetică, cu menţiunea că persoana al cărui 

mandat este supus validării sau invalidării nu participă la vot. 

Validarea sau invalidarea se face prin votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi 

la şedinţă. 

- Cine este pentru validarea mandatului de consilier local al domnului 

ATUDOREI NICULAE-FLOREA? 10 consilieri locali 

- Cine este împotrivă?Nimeni. 

- Cine se abţine? Dl ATUDOREI NICULAE-FLOREA 

După exprimarea votului, preşedintele de vârstă constată faptul că s-au obtinut un 

număr de 10 voturi,astfel a fost validat mandatul domnului ATUDOREI NICULAE-

FLOREA în calitate de consilier local. 

 

- Cine este pentru validarea mandatului de consilier local al domnului 

BADEANU IONUT? 10 consilieri locali 

- Cine este împotrivă?Nimeni. 

- Cine se abţine? Dl BADEANU IONUT 

 După exprimarea votului, preşedintele de vârstă constată faptul că s-au obtinut un număr 

de 10 voturi,astfel a fost validat mandatul domnului  BADEANU IONUT în calitate de 

consilier local. 

 

- Cine este pentru validarea mandatului de consilier local al domnului 

CORNEA VASILE? 10 consilieri locali 

- Cine este împotrivă?Nimeni. 

- Cine se abţine? Dl. CORNEA VASILE 

După exprimarea votului, preşedintele de vârstă constată faptul că s-au obtinut un 

număr de 10 voturi,astfel a fost validat mandatul domnului CORNEA VASILE în calitate de 

consilier local. 

 

- Cine este pentru validarea mandatului de consilier local al domnului 

DIACONU ION? 10 consilieri locali 

- Cine este împotrivă?Nimeni. 



- Cine se abţine? Dl DIACONU ION 

După exprimarea votului, preşedintele de vârstă constată faptul că s-au obtinut un 

număr de 10 voturi,astfel a fost validat mandatul domnului DIACONU ION în calitate de 

consilier local. 

 

- Cine este pentru validarea mandatului de consilier local al domnului 

GAVARLAS GHEORGHE? 10 consilieri locali 

- Cine este împotrivă?Nimeni. 

- Cine se abţine? Dl GAVARLAS GHEORGHE 

După exprimarea votului, preşedintele de vârstă constată faptul că s-au obtinut un 

număr de 10 voturi,astfel a fost validat mandatul domnului GAVARLAS GHEORGHE în 

calitate de consilier local. 

 

- Cine este pentru validarea mandatului de consilier local al domnului 

LASZLO EUGEN? 10 consilieri locali 

- Cine este împotrivă?Nimeni. 

- Cine se abţine? Dl LASZLO EUGEN 

După exprimarea votului, preşedintele de vârstă constată faptul că s-au obtinut un 

număr de 10 voturi,astfel a fost validat mandatul domnului LASZLO EUGEN în calitate de 

consilier local. 

 

- Cine este pentru validarea mandatului de consilier local al domnului LEAU 

NICOLAE? 10 consilieri locali 

- Cine este împotrivă?Nimeni. 

- Cine se abţine? Dl LEAU NICOLAE 

După exprimarea votului, preşedintele de vârstă constată faptul că s-au obtinut un 

număr de 10 voturi,astfel a fost validat mandatul domnului LEAU NICOLAE în calitate de 

consilier local. 

 

- Cine este pentru validarea mandatului de consilier local al doamnei 

MUNTEAN PAULINA? 10 consilieri locali 

- Cine este împotrivă?Nimeni. 

- Cine se abţine? Dnei MUNTEAN PAULINA  

După exprimarea votului, preşedintele de vârstă constată faptul că s-au obtinut un 

număr de 10 voturi,astfel a fost validat mandatul doamnei MUNTEAN PAULINA în calitate 

de consilier local. 

 

- Cine este pentru validarea mandatului de consilier local al domnului 

PITICAS IOAN ? 10 consilieri locali 

- Cine este împotrivă?Nimeni. 

- Cine se abţine? Dl PITICAS IOAN 

După exprimarea votului, preşedintele de vârstă constată faptul că s-au obtinut un 

număr de 10 voturi,astfel a fost validat mandatul domnului PITICAS IOAN în calitate de 

consilier local. 

- Cine este pentru validarea mandatului de consilier local al domnului 

SULEA VIOREL? 10 consilieri locali 

- Cine este împotrivă?Nimeni. 

- Cine se abţine? Dl SULEA VIOREL 

 



După exprimarea votului, preşedintele de vârstă constată faptul că s-au obtinut un 

număr de 10 voturi,astfel a fost validat mandatul domnului SULEA VIOREL în calitate de 

consilier local. 

- Cine este pentru validarea mandatului de consilier local al domnului 

TAFTA NECULAI? 10 consilieri locali 

- Cine este împotrivă?Nimeni. 

- Cine se abţine? Dl TAFTA NECULAI 

După exprimarea votului, preşedintele de vârstă constată faptul că s-au obtinut un 

număr de 10 voturi,astfel a fost validat mandatul domnului TAFTA NECULAI în calitate de 

consilier local. 

 După finalizarea procedurii se constată a fi adoptată Hotărârea nr. 2 a 

Consiliului Local. 

 

       III.   Trecem la punctul 3 al ordinii de zi – depunerea juramantului de catre 

consilierii ale caror mandate au fost validate in conformitate cu prevederile art 32 din 

Legea administratiei publice locale nr.215/2001 , cu modificarile si completarile ulterioare 

          Procedura este urmatoarea ; 

            Fiecare consilier se va prezenta si va da citire textului juramantului  si il va semna  Va 

tine mana  stanga pe Constitutie si Biblie . Juramantul poate fi rostit si fara formula 

religioasa. 

          In timpul  desfasurarii acestei actiuni rog ca intreaga asistenta sa se ridice in picioare 

          In urma depunerii juramantului a de catre toti cei 11 consilieri locali alesi ale caror 

mandate au fost validate se  declara Consiliul Local Soars legal constituit, adoptandu-se 

Hotararea nr.3. 

          

         Presedintele de varsta se adreseaza consilierilor locali: 

         Doamnelor si domnilor consilieri ,  

       In conformitate cu prevederile  articolului 35 alineat (1) din Legea administratiei publice 

locale nr.215/2001 , Consiliul Local legal constituit alege dintre membrii sai , prin votul 

deschis al majoritatii consilierilor in functie , un presedinte de sedinta , pe o durata de cel 

mult 3 luni , care va conduce sedintele consiliului si va semna hotararile adoptate de 

acesta.Propun ca si pana acum, presedintele sa fie ales pentru cate 1 luna. 

        Va consult daca cineva doreste sa faca propuneri; 

        Domnul  consilier Laszlo Eugen  propune pe domnul Badeanu Ionut . Se intreaba daca 

mai sunt si alte propuneri . Nefiind se supune la vot propunerea facuta care este aprobata in 

unanimitate. 

         Invit pe domnul Badeanu Ionut –presedintele de sedinta  sa preia conducerea lucrarilor 

acesteia , iar noi va multumim pentru incredere. Se supune la vot hotararea . Se aproba in 

unanimitate. 

       Se adoptă Hotărârea nr. 4 a Consiliului local. 

 

           Presedintele de sedinta nou ales, dl Badeanu: 

 
Vă mulţumesc pentru alegerea mea în calitate de preşedinte al primei şedinţe a 

consiliului local şi vă propun  următorul proiect al ordinei de zi : 

 

1. Prezentarea rezultatului validării alegerii primarului  

2. Depunerea jurământului de către primar  

3. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului; 



4. Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele 

domenii de activitate. 

 

Dacă mai sunt şi alte probleme pentru a fi înscrise pe ordinea de zi, vă rog să faceţi 

propuneri. 

Dacă nu mai sunt, supun la vot ordinea de zi prezentată. 

Cine este pentru? 11 voturi  

Cine este împotrivă?nimeni 

Cine se abţine?nimeni 

Văzând rezultatul votului exprimat, ordinea de zi a fost aprobată cu  11 voturi. 

 
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi - Prezentarea rezultatului validării 

alegerii primarului  - în conformitate cu art.59  alin.(1) din Lege nr.215/2001, republicată, şi 

art.31 alin.(1) din O.G. nr.35/2002, actualizată 

Se dă cuvântul domnului judecător Boeriu Mircea, desemnat de către Preşedintele 

Judecătoriei Fagaras, în vederea prezentării rezultatului validării alegerii primarului comunei 

SOARS - se dă citire sentinţei pronunţată de către judecătorie.  

Dl Prrimar Timis Danut-Ioan, fiind ales si  pe lista de consilieri locali, a depus 

anterior sedintei optiunea pentru functia de primar. 

 
  

 

Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi -  Depunerea jurământului de către 

primar  -  

Primarul Timis Danut-Ioan depune juramantul. 

 

Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi -  Alegerea viceprimarului   

 

 Pentru alegerea viceprimarului se pot face propuneri, conform art.11 alin.(2) din O.G. 

nr.35/2002, de către oricare dintre consilieri sau de grupurile de consilieri. 

 Alegerea viceprimarului se face cu votul majorităţii  consilierilor locali în funcţie, 

conform art.57 alin.(3) din Legea nr.215/2001. 

Alegerea viceprimarului se face prin vot secret, conform art.11 alin.(1) din O.G. 

nr.35/2002. Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier 

local, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut, conform art.57 alin.(7) din 

Legea nr.215/2001. 

 Vă rog să faceţi propuneri, urmând ca secretarul să procedeze la înscrierea numelor în 

buletinul de vot .   

 De precizat este şi faptul că dacă  nu se întruneşte votul majorităţii consilierilor în 

funcţie se organizează în aceeaşi şedinţă , un al 2-lea tur de scrutin la care vor participa 

candidaţii clasaţi pe primele două locuri. La al doilea tur de scrutin este declarat ales 

viceprimar, consilierul care a obţinut cele mai multe voturi. În caz de balotaj se va proceda la 

un nou tur de scrutin, la care vor participa numai candidaţii aflaţi în aceeaşi situaţie .  

 Va fi declarat ales candidatul care a obţinut cele mai multe voturi .  

Faţă de cele precizate, vă rog să faceţi nominalizările. 

 

Domnul Gavarlas Gheorghe il propune pe dl Piticas Ioan. 

Dl Tafta Neculai il propune pe dl Badeanu Ionut.    

Nu mai sunt alte propuneri. 

 



Se completează buletinele de vot, se realizează procedura de votare într-o cabină de 

vot special amenajată, iar buletinele cu votul exprimat se depun intr-o urna sigilată, care după 

încheierea votării se preia de către comisia de validare, care trece la numărarea voturilor 

pentru fiecare candidat şi prezintă Consiliului local procesul verbal cu rezultatul votării. 

Dl  Badeanu Ionut a obtinut 6 voturi pentru iar dl Piticas Ioan a obtinut 5 voturi 

pentru. 

 
 Ca urmare a votului dumneavoastră domnul BADEANU IONUT  a fost ales 

viceprimar al  comunei Soars  cu un număr de 6 voturi, adoptându-se în acest sens Hotărârea 

nr.5 . 

 
 Viceprimarul nou ales depune juramantul. 

 

Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi - Organizarea comisiilor de specialitate 

pe principalele domenii de activitate  

 

Propun să trecem la punctul 4 al ordinii de zi şi anume aprobarea numărului şi 

componenţei comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate . 

 În conformitate cu prevederile art. 15 din O.G. 35 /2002, consiliul local pentru buna 

desfăşurare a activităţii stabileşte şi organizează comisii de specialitate pe principalele 

domenii de activitate.  Un consilier poate face parte din 1-3 comisii dintre care una este 

comisia de bază. Indemnizaţia de şedinţă se va achita numai pentru activitatea desfăşurată în 

comisia de bază.  

 Vă rog să faceţi propuneri asupra numărului de comisii în funcţie de specificul local şi 

nevoile activităţile consiliului . 

 Domnul consilier local Sulea Viorel propune un număr de 3  pe următoarele domenii, 

la care se adauga comisia de validare deja constituita, conform Anexei 2 din O.G. nr.35/2002:  

 

    1. Agricultură, Amenajarea teritoriului şi urbanism, Protecţie mediu şi turism 

    2. Activităţi economico-financiare, Muncă şi protecţie socială, Protecţie copii, tineret şi 

sport 

    3. Juridică şi de disciplină, Activităţi social-culturale, culte, Învăţământ, sănătate şi familie 

 

Se supune la vot : 

- Cine este pentru ? 11 consilieri 

- Cine este împotrivă ? Nimeni 

- Dacă se abţine cineva ?Nimeni 

 

 - Vă rog să faceţi propuneri nominale pentru membrii comisiilor , precizând şi 

apartenenţa lor politică . 

 - Precizăm că numărul membrilor din fiecare comisie trebuie să fie impar. 

 

 Domnul consilier local Piticas Ioan propune pe  domnul  Atudorei Florea Niculae de 

la PSD pentru comisia  nr.3 . 

 Se trece la votul deschis .  

-  Cine este pentru ? 10 

- Cine este împotrivă ? Nimeni 

                              -  Dacă se abţine cineva ?1 abtinere, dl Atudorei 

 



Domnul consilier local Laszlo Eugen  propune pe  domnul Leau Nicolae de la PND pentru 

comisia  nr.3 . 

 Se trece la votul deschis .  

-  Cine este pentru ? 10 

- Cine este împotrivă ? Nimeni 

                              -  Dacă se abţine cineva ?1 abtinere, dl Leau 

 

Domnul consilier local Laszlo Eugen  propune pe  domnul Tafta Neculai de la PNL pentru 

comisia  nr.3 . 

 Se trece la votul deschis .  

-  Cine este pentru ? 10 

- Cine este împotrivă ? Nimeni 

                              -  Dacă se abţine cineva ?1 abtinere, dl Tafta 

 

Membrii alesi in cadrul Comisiei nr.3- Juridică şi de disciplină, Activităţi social-culturale, 

culte, Învăţământ, sănătate şi familie: 

 

 Dl Atudorei Florea Niculae - PSD 

 Dl Leau Nicolae – PND 

 Dl Tafta Neculai - PNL 

 

Domnul consilier local Laszlo Eugen  propune pe  domnul Sulea Viorel de la PNL pentru 

comisia  nr.1 . 

 Se trece la votul deschis .  

-  Cine este pentru ? 10 

- Cine este împotrivă ? Nimeni 

                              -  Dacă se abţine cineva ?1 abtinere, dl Sulea 

Domnul consilier local Laszlo Eugen  propune pe  domnul Cornea Vasile de la PNL pentru 

comisia  nr.1. 

 Se trece la votul deschis .  

-  Cine este pentru ? 10 

- Cine este împotrivă ? Nimeni 

                              -  Dacă se abţine cineva ?1 abtinere, dl Cornea 

Domnul consilier local Diaconu Ion  propune pe  domnul Gavarlas Gheorghe de la PSD 

pentru comisia  nr.1 . 

 Se trece la votul deschis .  

-  Cine este pentru ? 10 

- Cine este împotrivă ? Nimeni 

                              -  Dacă se abţine cineva ?1 abtinere, dl Gavarlas 

Domnul consilier local Laszlo Eugen  propune pe  domnul Badeanu Ionut de la PNL pentru 

comisia  nr.1 . 

 Se trece la votul deschis .  

-  Cine este pentru ? 10 

- Cine este împotrivă ? Nimeni 

                              -  Dacă se abţine cineva ?1 abtinere, dl Badeanu 

Domnul consilier local Diaconu Ion  propune pe  domnul Piticas Ioan de la PSD pentru 

comisia  nr.1 . 

 Se trece la votul deschis .  

-  Cine este pentru ? 10 

- Cine este împotrivă ? Nimeni 



                              -  Dacă se abţine cineva ?1 abtinere, dl Piticas  

 

Membrii alesi in cadrul Comisiei nr.1- Agricultură, Amenajarea teritoriului şi urbanism, 

Protecţie mediu şi turism 

 Dl Sulea Viorel - PNL 

 Dl Cornea Vasile - PNL 

 Dl Gavarlas Gheorghe - PSD 

 Dl Badeanu Ionut - PNL 

 Dl Piticas Ioan - PSD  

 

Domnul consilier local Diaconu Ion  propune pe  domnul Piticas Ioan de la PSD pentru 

comisia  nr.2 . 

 Se trece la votul deschis .  

-  Cine este pentru ? 10 

- Cine este împotrivă ? Nimeni 

                              -  Dacă se abţine cineva ?1 abtinere, dl Piticas  

Domnul consilier local Sulea Viorel  propune pe  doamna Muntean Paulina de la PNL pentru 

comisia  nr.2 . 

 Se trece la votul deschis .  

-  Cine este pentru ? 10 

- Cine este împotrivă ? Nimeni 

                              -Dacă se abţine cineva ?1 abtinere, dna Muntean 

Domnul consilier local Gavarlas Gheorghe   propune pe  domnul Diaconu Ion de la PSD 

pentru comisia  nr.2 . 

 Se trece la votul deschis .  

-  Cine este pentru ? 10 

- Cine este împotrivă ? Nimeni 

                              -  Dacă se abţine cineva ?1 abtinere, dl Diaconu  

Domnul consilier local Tafta Neculai  propune pe  domnul Badeanu Ionut de la PNL pentru 

comisia  nr.2 . 

 Se trece la votul deschis .  

-  Cine este pentru ? 10 

- Cine este împotrivă ? Nimeni 

                              -  Dacă se abţine cineva ?1 abtinere, dl Badeanu 

 

Domnul consilier local Tafta Neculai  propune pe  domnul Laszlo Eugen de la PNL pentru 

comisia  nr.2 . 

 Se trece la votul deschis .  

-  Cine este pentru ? 10 

- Cine este împotrivă ? Nimeni 

                              -  Dacă se abţine cineva ?1 abtinere, dl Laszlo 

 

 

 Membrii alesi in cadrul Comisiei nr.2- Activităţi economico-financiare, Muncă şi protecţie 

socială, Protecţie copii, tineret şi sport 

 Dl. Piticas Ioan -PSD 

 Dna Muntean Paulina - PNL 

 Diaconu Ion - PSD 

 Badeanu Ionut - PNL 

 Laszlo Eugen - PNL 



După constituirea comisiilor fiecare comisie îşi va alege cu votul deschis al majorităţii 

consilierilor ce o compun câte un preşedinte şi câte un secretar.  

Se supune la vot proiectul hotărârii privind stabilirea numărului membrilor fiecărei 

comisii şi componenţa nominală a acestora pentru fiecare comisie în parte.   

 

-  Cine este pentru ? 11 voturi 

-  Cine este împotrivă ? Nimeni 

- Dacă se abţine cineva ? Nimeni 

 

A fost adoptată Hotărârea nr. 6 cu un număr de  11 voturi.  

 

 

 

 Preşedintele invită pe domnul primar, domnul viceprimar, consilierii locali să ia 

cuvântul .  

Dl Primar arata ca procentul de 64% dintre cetatenii comunei care au fost la vot si i-au 

acordat increderea il indreptaste sa creada ca activitatea din cei 4 ani care au trecut a fost 

buna, oamenii considerand ca merita in continuare votul lor. Spera ca si cu acest Consiliu 

local sa aiba o colaborare cel putin la fel de buna cum a fost si cu anteriorul, din care de 

altfel, mare parte dintre actualii consilieri au facut parte. 

 Ca urmare a faptului că au fost epuizate toate punctele de pe ordinea de zi, 

preşedintele de şedinţă declară închisă şedinţa de constituire a Consiliului local Soars. 

 

                Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal 

 

 

 PRESEDINTE DE VARSTA         PRESEDINTE DE SEDINTA          

          SULEA VIOREL                             BADEANU IONUT 

 

 

 

 

 

 

      SECRETAR  

     

 


