
JUDETUL MARAMURES

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

BOTTZA

Proces-verbai

Incheiat azi23'06'2016 cu ocaziatinerii sedintei de constituire a consiliului local al comuneiBotiza, in urma alegerilor care au avut loc la d.atade 5 iunie 2016.

La sedinta participa D-na Sima , din partea prefectului judetului Maramures.

Din totalul de l1 consilieri care urmeazasa fie validati sunt prezenti toti unsprezece.

'D-na Sima prezintafaptul ca in conformitate cu prevederile Legii nr. 21S/2xllprivind
administratia publica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prefectul judetului
Maramures' prin ordinul rtt'265 /2016 aconvocat consilierii si primarul ales, in sedinta de constituire aConsiliului local al comunei Botiza.

Datorita faptului ca la sedinta participa unsprezece consilieri din unsprezece alesi, d-na Simadeclara sedinta legal constituita.

conform prevederilor legale lucrarile sedintei de constituire sunt conduse de catre cel mai invarsta dintre consilieri, asistat de catre doi consilieri , dintre cei mai tineri.

Din evidentarezultaca cel mai in varsta dintre consilierii care sunt prezenti la sedinta si au depusrecomandare din partea partidului sau aliantei din care fac parte,este d-nul petreus v. vasile, iar dintrecei mai tineri sunt d-nul costinar Ioan -Dorel si d-na Manta Ioana _Mariana.

Presedintele de varsta ptezintafaptul ca in conformitate cu prevederile legale, urneaza sa sealeaga o comisie de validare formata din 3-5 membrii din randul consilierilor si propune ca aceastacomisie sa fie formata din trei membrii.Toti consilierii sunt de acord. 
: ,

Astfel d-na consilier Manta Ioana-Mariana propune pe D-nul consilier Manta Ioan .Toticonsilieri sunt de acord.

D-nul consilier pasca Viorel
sunt de acord.

propune pe D-na consilier Manta Ioana Mariana.Toti consilierii

D-nul consilier cician Ioan propune pe d-nul consilier pasca viorel
acord.

.Toti consilierii sunt de

comisia de validare fiind astfel compusa din consilierii pasca viorel , Manta Ioan si MantaIoana-Mariana , presedintele de varsta da cuvantul d-nei Rus Ioana, secretarul comunei Botiza,pentru aprezenta proiectul de hotarare privind alegerea comisiei cle validare, dupa care presedintele de varstasupune Ia vot proiectul de hotarare, acesta fiind aprobat in unanimitate, de voturi.



t

presedintele de varsta invita comisia de validare sa se retragapentru a intocmi raportul de

legalitate alegerii consilierilor in cadrul Consiliului local Botiza.

Comisia de validare isi alege ca presedinte pe d-nul consilier Pasca Viorel si ca secretar pe d-na

Manta Ioana-Mariana si membru d-nul consilier Manta Ioan'

presedintele de varsta da cuvantul d-nului consilier Pasca Viorel presedinte al comisiei de

validare , care prezinta raportul Comisiei de validare din care reiese faptul ca alegerea consilierilor :

Cician Ioan, Costinar Dorel-Ioan, llies Toader, Manta loana-Mariana, Manta Ioan, Neag Maria, Pasca

Viorel, Petreus Vasile , Petreus V.Vasile , Poienar loan, Trifoi Ioana din data de 5 iunie 2016, cate au

prezerrtatrecomandare de la partidele din care fac parte, in vederea validarii, este in confotmitate cu

prevederile Legii privind alegerile locale, , cu modificarile si completarile ulterioare.

In continuare , presedintele de varsta , d-nul consilier Petreus V. Vasile , supune la vot validarea

fiecaiui consilier in pafie, in ordine alfabetica'

Astfel pentru fiecare in parte dintre consilierii: Cician Ioan. Costinar Dorel-Ioan, Ilies Toader,

Manta Ioana-Mariana, Manta Ioan, Neag Maria, Pasca Viorel, Petreus Vasile , Petreus V.Vasile , Poienar

Ioan. Trifoi Ioana , toti consilieri sunt pentru, fiind astfel validati

presedintele de varsta supune la vot ca sa fie validati cei unsprezece consilieri , toti consilieri sunt

de acord pentru validare.

In continuare fiecare consilier a carui mandate a fost validat depune juramantul.Astfel D-na

secretar Rus Ioana citete textul juramantului , dupa care fiecare consilier citeste juramantul si rosteste

,'JIJR" si semneaza juramantul.

Avand in veoere ca unsprezece au depusjuramantul prevazut de lege, presedintele de varsta

declara constituit Consiliul local al comunei Botiza, si da cuvantul d-nei secreatar pentru aprezenta

proiectul de hotarare privind constituirea Consiliului Local.

proiectul de hotarare este supus la vot si aprobat in unanimitate de voturi de catre cei unsprezece

consilieri.

presedintele de sedinta prezintafaptul ca potrivit prevederilor legale , Consiliul local constituit

Trebuie sa-si aleaga prin vot deschis, cu majoritate simpla, pentru o perioda de 3 luni , un presedinte de

sedinta.

D-nul Cician Ioan propune ca presedinte de sedinta pe d-nul consilier Pasca Viorel.

In continuare d-na secretar prezintaproiectul de hotarare pentru alegerea presedintelui de sedinta .

presedintele de sedinta supune la vot propunerile facute. Pentru prima propunere facuta s-a supus

la vot si a intrunit un numar de 1 I voturi de la consilieri.

Rog ca in continuare sa preia conducerea lucrarilor domnul Pasca Viorel care a fost ales

presedinte de sedinta.
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presedintele de sedinta d-nul Pasca Viorel da cuvantul d-nei Sima pentru aprezentalncheierea

nr.29ll07 .06.2016 din Dosar nr.363122412015 a Judecgto4iei Dragomiresti, prin care este validat

alegerea in furrctia de primar a comunei Botiza,d-nul Foienar Floiea , domiciliat in comuna Botiza, casa

nr-672. 
I

Dupa prezentarea validarii primarului comunei Bo\ga,presedintele de sedinta da cuvantul d-nului

poienar Florea care citeste textul juramantului dupa care il demneaza. Cu aceasta declar investit in funtia

de primar pe domnul Poienar Florea.

Se trece la urmatorul punct si anume la alegerea viceprimarului.Exprimarea votului pentru

alegerea viceprimarului se face prin inscrierea cuvantului "DA"in dreptul numelui celui pe care doreste s

ail voteze..Va fi declarat ales consilierul care a obtinut votul majoritatii consilierilor in functie.

Se fac propuneri .Au fost propusi pentru aceasta fimctie urmatori consilieri:

*l.Pasca Viorel

pentni completarea buletinelor de vot propunem luarea unei pauze.Exercitarea votului se face

intr-o cabina special arnenajatalurna, frecare consilier primeste un singur bulletin de vot, iar dupa votate,

presedintele de sedinta, in prezenta'consilierilor, procedeaza la numararea voturilor.

D6clar ales ca viceprimar pe domnul Pasca Viorel , intrucat a intrunit un numar de 11 (unsprezoce

) voturi .

D-na secretar prezintaproiectul de hotarare pentru alegerea viceprimarului comunei Botiza, se

supune la vot , au votat 11 consilieri pentru si cinci impotriv

Presedintele de sedinta declara lucrarile sedintei inchise.

PRESEDINTE DE SEDINTA SECRETAR

RUS IOANA

tr


