ROMANIA
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL NOCRICH
PROCES VERBAL
Incheiat azi 23.06.2016 cu ocazia sedintei ordinare de constituire a noului Consiliului Local
Nocrich, jud.Sibiu
Sedinta incepe la ora 13,00.
Consiliul Local al comunei Nocrich a fost convocat prin dispozitia nr. 95/2016 emisa de
primarul comunei Nocrich, in temeiul art.39 alin (1) si (3) din Legea nr.215/2001 privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Dna secretardelegat Tatoiu Adela Maria: Bine ati venit la sedinta de constituire a
noului Consiliu Local din comuna Nocrich, judetul Sibiu.
In temeiul art.39 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala ,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sa convocat noul Consiliu Local Nocrich
in sedinta ordinara de constituire. Din numarul total de 13 consilieri locali, sunt prezenti 13
consilieri .
Intrucat Consiliul Local este legal constituit in conformitate cu art 41 din Legea
nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, doamna Adela Voineag reprezentanta prefecturii declara sedinta deschisa.
In conformitate cu prevederile art. 43, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si copletarile ulterioare, dnul consilier
cel mai in varsta ales Teascu Ioan da citire dispozitiei de convocare, respectiv ordinii de zi:
1.
PROIECT DE HOTARARE privind alegerea comisiei de validare.
2.
PROIECT DE HOTARARE privind validarea mandatelor consilierilor locali
alesi la alegerile locale din data de 05.06.2016.
3.
Depunerea juramantului de catre consilierii ale caror mandate au fost validate.
4.
PROIECT DE HOTARARE privind constituirea consiliului local.
5.
PROIECT DE HOTARARE privind alegerea presedintelui de sedinta.
6.
PROIECT DE HOTARARE privind alegerea viceprimarului.
7.
PROIECT DE HOTARARE privind organizarea comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate.
Se trece la primul punct inscris pe ordinea de zi, respectiv:
1.
PROIECT DE HOTARARE privind alegerea comisiei de validare
Se propun pentru comisia de validare urmatoarii consilieri: Filip Danut Ioan care este votat cu 13
voturi pentru, Visa Mircea Romulus cu 13 voturi pentru si Nechiti Radu Ioan cu 13 voturi pentru.
Analizand propunerile privind numarul si componenta Comisiei de validare a consilierilor alesi,
se alege comisia de validare a Consiliului local al comunei Nocrich in urmatoarea componenta:
 1. Filip Danut Ioan  PNL presedinte
 2. Nechiti Radu Ioan  PSD secretar
 3. Visa Mircea Romulus – PNL membru
Comisia de validare va functiona pe intreaga durata a mandatului consiliului local.

Se supune la vot proiectul de hotarare fiind aprobat cu unanimitate de voturi adica 13.
Se trece la al doilea punct inscris pe ordinea de zi, respectiv:
2.

PROIECT DE HOTARARE privind validarea mandatelor consilierilor locali
alesi la alegerile locale din data de 05.06.2016
Avand in vedere procesul verbal al comisie de validare, incheiat in data de 23.06.2016
privind legalitatea alegerii fiecarui consilier pe baza documentelor intocmite si inaintate de
Biroul electoral de circumscriptie nr. 43 Nocrich, ca rezultat al alegerii autoritatilor
administratiei publice locale din data de 05.06.2016, se valideaza mandatele consilierilor alesi la
data de 05.06.2016, pentru consiliul local al comunei Nocrich, dupa cum urmeaza:
 1. ADAM ILIE – PNL cu 12 voturi pentru
 2. BELEIU NICOLAE – PSD cu 12 voturi pentru
 3. CLOTAN NICOLAE – PNL cu 12 voturi pentru
 4. DRAGOMAN TEOFIL – PNL cu 12 voturi pentru
 5. FILIP DANUT IOAN – PNL cu 12 voturi pentru
 6. IROD GEORGE ALIN – PSD cu 12 voturi pentru
 7. LAZAR VALENTIN VIOREL – PSD cu 12 voturi pentru
 8. MUSOAIE ADRIAN – PNL cu 12 voturi pentru
 9. NECHITI RADU IOAN – PSD cu 12 voturi pentru
 10. SAMOILA DORIN DANUT – PNL cu 12 voturi pentru
 11. SAMU GHEORGHE – PSD cu 12 voturi pentru
 12. TEASCU IOAN – PNL cu 12 voturi pentru
 13. VISA MIRCEA ROMULUS  PNL cu 12 voturi pentru
Se supune la vot proiectul de hotarare fiind aprobat cu unanimitate de voturi adica 13
Se trece la al treilea punct inscris pe ordinea de zi, respectiv:
3 .
Depunerea juramantului de catre consilierii ale caror mandate au fost validate.
Dupa depunerea juramintelor depuse fiecare consilier a semnat juramantul, iar un exemplar a
ramas in cadrul primariei, iar un exemplar a fost inmanat domnilor consilieri.
Se trece la al patrulea punct inscris pe ordinea de zi, respectiv:
4. PROIECT DE HOTARARE privind constituirea consiliului local.
Luand act de depunerea si semnarea de catre consilierii alesi la 05.06.2016 , ale caror mandate au
fost validate, a juramantului pentru respectarea Constitutiei Romaniei si a legilor tarii, precum si
pentru desfasurarea cu buna credinta si potrivit puterilor si priceperii tuturor activitatilor si
actiunilor ce le revin pentru binele locuitorilor, se constituie consiliul local al comunei Nocrich
in urmatorea componenta:
 1. ADAM ILIE  PNL
 2. BELEIU NICOLAE  PSD
 3. CLOTAN NICOLAE  PNL
 4. DRAGOMAN TEOFIL  PNL
 5. FILIP DANUT IOAN  PNL










6. IROD GEORGE ALIN – PSD
7. LAZAR VALENTIN VIOREL – PSD
8. MUSOAIE ADRIAN – PNL
9. NECHITI RADU IOAN – PSD
10. SAMOILA DORIN DANUT – PNL
11. SAMU GHEORGHE – PSD
12. TEASCU IOAN – PNL
13. VISA MIRCEA ROMULUS – PNL

Se supune la vot proiectul de hotarare fiind aprobat cu unanimitate de voturi adica 13.
Se trece la al cincilea punct pe ordinea de zi, respectiv:
5. PROIECT DE HOTARARE privind alegerea presedintelui de sedinta.
Se propun la vot urmatorii consilieri privind alegerea presedintelui de sedinta: Filip Danut
Ioan cu 8 voturi pentru si 5 voturi impotriva, Adam Ilie cu 4 voturi pentru si 9 voturi impotriva.
Avand in vedere propunerea privind alegerea presedintelui primei sedinte ordinare, dupa
constituirea consiliului local, domnul consilier Filip Danut Ioan a fost ales cu 8 voturi pentru
fiind presedinte de sedinta pentru o perioada de trei luni.
Se supune la vot proiectul de hotarare fiind aprobat cu unanimitate de voturi adica 13.
Se trece la al saselea punct pe ordinea de zi, respectiv :
6.
PROIECT DE HOTARARE privind alegerea viceprimarului.
Pentru alegerea viceprimarului se propun urmatorii consilieri: Adam Ilie care nu doreste sa fie
viceprimar, Musoaie Adrian si Nechiti Radu Ioan care nu doreste de asemenea sa fie viceprimar.
Avand in vedere propunerile pentru functia de viceprimar si procedand prin vot secret la
alegerea acestuia , se alege in calitate de viceprimar al comunei Nocrich domnul consilier
Musoaie Adrian cu 9 voturi pentru si 4 voturi impotriva.
Se trece la al saptelea punct pe ordinea de zi, respectiv:
7. PROIECT DE HOTARARE privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii
de activitate.
Se propun pentru prima comisie urmatorii consilieri; Filip Danut Ioan cu 8 voturi pentru si 5
voturi impotriva, Musoaie Adrian cu 7 voturi pentru si 6 voturi impotriva, Nechiti Radu Ioan cu
5 voturi pentru si 8 voturi impotriva, Samu Gheorghe cu 5 voturi pentru si 8 voturi impotriva, si
Visa Mircea Romulus .
Domeniile de activitate sau stabilit de catre consiliul local prin vot si fiecare membru a fost
ales cu vot majoritar pentru presedinte, secretar si membru.
Domnul consilier Nechiti Radu Ioan propune sa se faca 3 comisii in loc de 4, dar se respinge
propunerea fiind respinsa prin vot cu 6 voturi pentru si 7 voturi impotriva.
Avand in vedere propunerile privind constituirea comisiilor de specialitate, tinand cont de
pregatirea profesionala, aptitudinile si optiunile consilierilor sa ales comisiile de specialitate ale
Consiliului local al comunei Nocrich dupa cum urmeaza:
A. Comisia pentru activitati economicofinanciare, juridic si de disciplina in urmatoarea
componenta:

1. Presedinte: Filip Danut Ioan
2. Secretar: Musoaie Adrian
3. Membru: Nechiti Radu Ioan
4. Membru: Samu Gheorghe
5. Membru: Visa Mircea Romulus
Pentru a doua comisie sa propus dnul Dragoman Teofil cu 8 voturi pentru, Adam Ilie
cu 7 voturi pentru , Lazar valentin cu 5 voturi pentru, Samoila Danut cu 6 voturi pentru Teascu
Ioan cu 6 voturi pentru, Belei Nicolae cu 5 voturi pentru si Samu Gheorghe cu 6 voturi pentru.
B. Comisia pentru agricultura, amenajarea teritoriului, urbanism si protectia mediului in
urmatoarea componenta:
1. Presedinte: Dragoman Teofil
2. Secretar: Adam Ilie
3. Membru: Lazar Valentin Viorel
4. Membru: Samoila Dorin Danut
5. Teascu Ioan
6. Belei Nicolae
7. Samu Gheorghe
Pentru a treia comisie sa propus dnul Visa Mircea Romulus cu 7 voturi pentru fiind ales
presedinte de comisie, Clotan Nicolae tot cu 7 voturi fiind ales secretar de comisie, Lazar
Valentin cu 6 voturi pentru fiind ales membru de comisie, Irod George Alin cu 6 voturi pentru si
Belei Nicolae tot cu 6 voturi pentru.
C. Comisia pentru invatamant, tineret, sport, turism, activitati social culturale si culte in
urmatoarea componenta:
1. Presedinte: Visa Mircea Romulus
2. Secretar: Clotan Nicolae
3. Membru: Lazar Valentin Viorel
4. Membru: Irod George Alin
5. Belei Nicolae
Pentru a patra comisie sa propus dnul Musoaie Adrian cu 8 voturi fiind ales si presedinte de
comisie, Samu Gheorghe cu 7 voturi pentru fiind ales secretar de comisie, Nechiti Radu Ioan cu
5 voturi pentru fiind membru de comisie, Samoila Dorin Danut cu 6 voturi pentru si Adam Ilie
tot cu 6 voturi pentru fiind membru de comisie.
D. Comisia pentru familie, munca, protective sociala si protectie copii in urmatoarea
componenta:
1. Presedinte: Musoaie Adrian
2. Secretar: Samu Gheorghe
3. Membru: Nechiti Radu Ioan
4. Membru: Samuila Dorin Danut
5. Membru; Adam Ilie
Se supune la vot proiectul de hotarare fiind aprobat cu unanimitate de voturi
Ne mai fiind discutii sedinta se declara inchisa.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Filip Danut Ioan

Contrasemneaza Secretar Delegat
Tatoiu Adela Maria

