
JUDETUL MARAMURES

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

BOTIZA

Proces-verbal

Incheiat a2i2g.06.20r2 cu ocaziatinerii sedintei de constituire a consiliului local al comunei

Botiza,in urma alegerilor care a'tavut loc la datade 10 iunie2012'

LasedintaparticipaD-naSima,dinparteaprefectuluijudetuluiMaramures.

Din totalul de 11 consilieri care vrmeazasa fie validati sunt prezenti toti unsprezece'

D-naSimaprezirrtafaptulcainconformitatecuprevederileLegiinr.2l5l2001lprivind
administratiapublica,republicata,cumodificarilesicompletarileulterioare'Prefectuljudetului
Maramures, prin ordinui nr.136 r20r2 aconvocat consilierii si primarul ales' in sedinta de constituire a

Consiliului local al comunei Botiza'

Datoritafaptuluicalasedintaparticipaunsprezececonsilieridinunsprezecealesi,d.naSima

declara sedinta legal constituita'

Conformprevederilorlegalelucrarilesedinteideconstituiresuntcondusedecatrecelmaiin
varsta dintre consilieri, asistat de catre doi consilieri , dintre cei mai tineri.

Din evident arezurtaca cel mai in varsta dintre consilierii care sunt prezenti la sedinta si au depus

recomandare din partea partidului sau aliantei din care fac parte, este d-nul Georgiu vasile, iar dintre cei

mai tineri sunt d-nul Cician Ioan si d-soara Neag Maria'

Presedintele de varsta prezintafaptul ca in conformitul" "u 
prevederile legale' uffneaza sa se

areagao comisie de validare formata ain i-s membrii din randul consilierilor si propune ca aceasta

comisiesafiefonnatadintreimembri i .Toticonsil ieri isuntdeacord.

Astfeld-nulconsil ierPetreusVasilepropunepeD.naconsil ierSidauMaria.Toticonsil ierisunt
de acord.

D-nulconsil ierPascaViorelpropunepeD-nulconsil ierCician.Toticonsil ieri isuntdeacord.

D-nulconsil ierCicianloanpropuneped-rrulconsil ierPascaViorel.Toticonsil ieri isuntde
acorci.

Comisiadevalidarefi indastfelcompusadinconsil ieri iSidauMaria,CicianloansiPascaViorel

, presedintele de varsta da cuvantul d-nei Rus Ioana, secretarul comunei Botiza' pentru aprezenta

proiectuldehotarareprivindalegereacomisieidevalidare,dupacarepresedinteledevarstasupunelavot
proiectul de hotarare, acesta fiind aprobat in unanimitate' de voturi'

PresedinteledevarstainvitacomisiadevalidaresaSeretragapentruaintocmiraportulde
legalitatealegeriiconsilierilorincadrulConsiliuluilocalBotiza.



comisia de validare isi alege ca presedinte pe d-nul consilier cician Ioan si ca secretar pe d-na

Sidau Maria

presedintele de varsta da cuvantul d-nului consilier cician Ioan presedinte al comisiei de validare

, care prezinta rapomrl comisiei de validare din care reiese faptul ca alegerea consilierilor : Trifoi Ioana'

Grosan Vasile-silviu, Sidau Maria, Georgiu Vasile, petreus I.vasile, Pasca viorel, cician Ioan' Poienar

Ioan, Neag Ana Maria' Trifoi Petru, Sidau Vasile din data de l 0 iunie 2012, care au prezentat

recomandare de la partidele din care fac parte,in vederea validarii, este in conformitate cu prevederile

Legii privind alegerile locale, , cu modificarile si completarile ulterioare'

Incontinuare,presedinteledevarsta,d-nulconsilierGeorgiuvasile'supunelavotvalidarea

fiecarui consilier in parte, in ordine alfabetica'

Astfelpentrufiecareinpartedintreconsilierii:Cicianloan,GeorgiuVasile,NeagAna-Maria,
pasca viorel, peffeus LVasile, poienar Ioan, Sidau Maria, Sidau Vasile, Trifoi Ioana, Trifoi petru, 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'

Incontinuarefiecareconsilieracaruimandateafostvalidatdepunejuramantul.AstfelD-na

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

"JUR" si semneaza juramantul'

Avandinvederecaunsprezeceaudepusjuramantulprevazutdelege,presedinteledevarsta

decrara constituit consiliul locar al comunei Botiza,si da cuvantul d-nei secreatar pentru aprezenta

proectul de hotarare privind constituirea Consiliului Local'

Proiectuldehotarareestesupuslavotsiaprobatinunanimitatedevoturidecatreceiunsprezece

consilieri.

presedintele de sedinta prezintaf.aptul ca potrivit prevederil0r legale , cons*iul local constituit

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

sedinta.

D-nulCicianloanpropunecapresedintedesedintaped-nulconsilierPascaViorel.

D-na Sidau Maria propune ca presedinte de sedinta pe d-nul consilier Grosan vasile-Silviu'

lncontinuared-nasecretarprezintaproiectuldehotararepentrualegereapresedinteluide

sedinta '

presedinteledesedintaSupunelavotpropunerilefacute.PentruprimapropunerefacutaS.aSupus

ra vot si a intrunit un numar de 6 voturi de la consilieri, iar pentru cearalta propunere a votat un numar de

5 consilfleri.

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

presedi{rte de sedinta'



Presedintele de sedinta d-nul Pasca viorel da cuvantul d-nei Sima pentru aptezenta Incheierea

nr. 333 din Dosar nr.446122412012 aJudecatoriei Dragomiresti, prin care este validat alegerea in functia

de primar a comunei Botiza,d-nul Poienar Florea , domiciliat in comuna Botiza, casanr' 6'72'

Dupa prezentarea validarii primarului comunei Botiza,presedintele de sedinta da cuvantul d-nului

poienar Florea care citeste textul juramantului dupa care il semneaza. 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 functie urmatori consilieri:

l.Pasca Viorel

2.Grosan Vasile-Silviu

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

intr-o cabina special amenajataluma, fiecare consilier primeste un singur bulletin de vot, iar dupa votare,

presedintele de sedinta, in ptezentaconsilierilor , procedeaza la numararea voturilor'

Declar ales ca viceprimar pe domnul Pasca Viorel , intrucat a intrunit un numar de 6 (sase) voturi

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

supunelavot,auvotat6consil ieripentrusicinci impotriv

Presedintele de sedinta declara lucrarile sedintei inchise.
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