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 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LĂCUSTENI 
  JUDEŢUL VÂLCEA 

                                 
 

                            PROCES – VERBAL 
          Încheiat azi 01.07.2016, în cea de-a doua şedinţă de constituire a Consiliului Local al 
comunei Lăcusteni, convocat prin Ordinul Prefectului nr. 360/28.06.2016. 
            La şedinţa de constituire a consiliului local participă ca reprezentant al prefectului dnul. 
Papa Drăgulescu Laurenţiu, dnul. primar ales Bocşaru Cosmin, dnul. secretar Brănescu Adrian şi 
următorii consilieri locali aleşi: 
            
  1.  Bocşaru Cosmin, 
 2.  Rada Ioan, 
 3.  Dovlecioaica Cristinel,  
 4.  Ţîru Daniel 
 5.  Constantin Nicolae           
6. Dascălu Ştefan 
7. Puchin Marin 
8. Tistu Florin 
9. Bocşaru Doru 
 

Se constată că Şedinţa este legal constituită fiind prezenţi un număr de 9 consilieri din 
totalul de 9 consilieri locali aleşi. 

Pentru  conducerea primei părţi a şedinţei de constituire pe baza datelor prezentate de 
către delegatul prefectului sunt desemnaţi cel mai în vârstă consilier şi doi cei mai tineri, care să-l 
asiste pe preşedintele de vârstă.  

Preşedintele de vârstă dnul. Puchin Marin asistat de cei doi consilieri Tistu Florin şi 
Dovlecioaica Cristinel preiau conducerea şedinţei de constituire şi anunţă proiectul ordinii de zi 

1.Alegerea comisiei de validare. 
2.Prezentarea rezultatului validării alegerii primarului. 
3.Validarea mandatelor consilierilor aleşi. 
4.Depunerea jurământului de către consilieri şi declararea consiliului loal ca legal constituit. 
5.Alegerea preşedintelui de şedinţă a consiliului local. 
6.Depunerea jurământului de către primar. 
7.Alegerea viceprimarului(viceprimarilor). 
8.Aprobarea numărului şi componenţei comisiilor de specialitate pe domenii de activitate. 
9.Aprobarea programului principalelor acţiuni ce urmează a se realiza în localitate în anul 2016. 
 
Supusă la vot ordinea de zi este aprobată cu 9 voturi „PENTRU”. 
 
Preşedintele de vârstă propune o scurtă pauză de 15 minute pentru constituirea grupurilor 

de consilieri, timp în care secretarul comunei prezintă preşedintelui de vârstă şi asistenţilor 
acestuia, dosarele consilierilor aleşi şi pe cele ale supleanţilor lor, aşa cum au fost primite de la 
biroul electoral de circumscripţie.  

După reluarea şedinţei se trece la punctul 1 al ordinii de zi: Alegerea comisiei de validare. 
Se fac propuneri pentru comisia de validare: din partea P.N.L. dnul. IOJA MIHAI, din 

partea P.S.D. dnul. BOCŞARU DORU şi din partea A.L.D.E. dnul. CONSTANTIN NICOLAE. 
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Se supun la vot propunerile: IOJA MIHAI, 8 voturi „pentru”, BOCŞARU DORU, 8 

voturi „pentru”, CONSTANTIN NICOLAE, 8 voturi „pentru”. 
Consiliul local, adoptă Hotărârea nr. 1  privind alegerea comisiei de validare, care va 

avea următoarea componenţă: 
1.  IOJA MIHAI -  P.N.L. 
2. BOCŞARU DORU -  P.S.D. 
3. CONSTANTIN NICOLAE  -  A.L.D.E. 

 
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Prezentarea rezultatului validării alegerii primarului. 

            Reprezentantul prefectului dnul Papa Laurenţiu, prezintă rezultatul validării alegerii 
primarului localităţii. Este citită Sentinţa civilă nr. 267/CC din 24.06.2016, pronunţată de 
Judecătoria Bălceşti prin care este validată alegerea domnului Bocşaru Cosmin în funcţia de 
primar al comunei Lăcusteni. 

Constatând că dnul. Bocşaru Cosmin a fost ales şi consilier local, preşedintele de vârstă îi 
solicită acestuia să prezinte în faţa consiliului local opţiunea sa scrisă pentru una din funcţii. 

Dnul. Bocşaru Cosmin optează pentru funcţia de primar, consiliul local luând act de 
aceasta. Opţiunea este adusă la cunoştinţa comisiei de validare pentru a fi avută în vedere la 
validarea alegerii consilierilor. 

  
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Validarea mandatelor consilierilor aleşi. 
Prezedintele de vârstă dispune o pauză pentru a da posibilitatea comisiei de validare să 

verifice legalitatea alegerii consilierilor şi să  întocmească procesul verbal.  
După pauză comisia de validare prezintă procesul verbal prin care se propune validarea 

alegerii unui număr de 9 consilieri locali. 
           Văzând că dnul. Bocşaru Cosmin validat ca primar, ales şi consilier local pe lista P.N.L., a 
optat pentru funcţia de primar, comisia de validare propune consiliului local, validarea alegerii în 
funcţia de consilier a dlui. Ioja Mihai, ca primul supleant pe lista P.N.L. 

Propunerile comisiei de validare sunt supuse votului consiliului local, mandatele 
consilierilor fiind validate în ordine alfabetică, prin vot deschis, după cum urmează: 
      1.  Bocşaru Doru – P.S.D.,  8 voturi „PENTRU” 
      2.  Constantin Nicolae – A.L.D.E., 8 voturi „PENTRU”           
      3.  Dascălu Ştefan – P.S.D., 8 voturi „PENTRU” 
      4.  Dovlecioaica Cristinel – P.N.L., 8 voturi „PENTRU” 
      5.  Ioja Mihai – P.N.L., 8 voturi „PENTRU” 
      6.  Puchin Marin – P.S.D., 8 voturi „PENTRU” 
      7.  Rada Ioan – P.N.L., 8 voturi „PENTRU” 

8.  Tistu Florin – P.S.D., 8 voturi „PENTRU” 
9.  Ţîru Daniel - P.N.L., 8 voturi „PENTRU” 
     Consilierul a cărui validare  a fost supusă votului, nu a votat. 

           Supus la vot punctul 3 al ordinii de zi este aprobat cu 9 voturi „PENTRU”, fiind adoptată 
în acest scop Hotărârea nr. 2 privind Validarea mandatelor consilierilor aleşi. 

 
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Depunerea jurământului de către consilieri şi 

declararea consiliului loal ca legal constituit. 
Dnul. Brănescu Adrian, secretarul comunei, dă citire textului jurământului, după care, cei 

9 consilieri locali validaţi, în ordine alfabetică, cu mâna stângă atât pe Constituţie cât şi pe 
Biblie, rostesc cuvântul”JUR”.Textul jurământului este semnt de către consilierul care l-a depus,  
în două exemplare ,şi de către preşedintele de vârstă. 
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După depunerea jurământului de către consilierii locali validaţi, dnul. Puchin Marin, 

preşedinte de vârstă al şedinţei de constituire, declară consiliul local legal constituit, având 
următoarea componenţă : 

 
      1.  Bocşaru Doru,  din partea P.S.D. 
      2.  Constantin Nicolae, din partea A.L.D.E. 
      3.  Dascălu Ştefan, din partea P.S.D. 
      4.  Dovlecioaica Cristinel, din partea P.N.L. 
      5. Ioja Mihai, din partea P.N.L. 
      6.  Puchin Marin, din partea P.S.D. 
      7.  Rada Ioan, din partea P.N.L. 

8.  Tistu Florin, din partea P.S.D. 
      9.  Ţîru Daniel, din partea P.N.L. 

În acest scop  cu 9 voturi „PENTRU”  se adoptă Hotărârea nr.3 
 
Se trece la punctul nr. 5 al ordinii de zi: Alegerea preşedintelui de şedinţă a consiliului local. 
Dnul. preşedinte de vârstă solicită propuneri pentru preşedintele de şedinţă. 
Dnul. Dovlecioaica Cristinel îl propune ca preşedinte de şedinţă pentru următoarele 3 

luni, pe dnul. Constantin Nicolae, propunere care este aprobată cu 9 voturi „PENTRU”, fiind 
adoptată în acest scop Hotărârea nr.4..  

Conducerea lucrărilor este preluată de către dnul.Constantin Nicolae, preşedinte de şedinţă ales. 
 
Se trece la punctul nr. 6 al ordinii de zi: Depunerea jurământului de către primar  
Dnul. Constantin Nicolae, preşedinte de şedinţă îl invită pe dnul Bocşaru Cosmin, primar 

a cărui alegere a fost validată, în faţa consiliului local pentru a depune jurământul. 
           Dnul Bocşaru Cosmin depune jurământul şi semnează textul acestuia, iar preşedintele de 
şedinţă îl declară investit în funcţia de primar. 

 
 Se trece la punctul nr. 7 al ordinii de zi: Alegerea viceprimarului. 

          Dnul. Papa Laurenţiu, informează consiliul despre prevederile Legii nr.215/2001, cu privire la 
stabilirea numărului viceprimarilor, precizând că potrivit art.57 alin.1 din Legea administraţiei publice 
nr.215/2001, comunele şi oraşele au câte un viceprimar. 
             Grupul de consilieri P.N.L. prin  dnul. Dovlecioaica Cristinel, îl propune pentru funcţia de 
viceprimar pe dnul. Ţîru Daniel.    

 Preşedintele de şedinţă dnul Constantin Nicolae, dispune o scurtă pauză pentru 
completarea buletinelor de vot. 

 După pauză se trece la alegerea prin vot secret a viceprimarului, secretarul unităţii 
administrativ-teritoriale asigurând condiţiile necesare pentru vot. 

În urma numărării voturilor este declarat ales viceprimar candidatul Ţîru Daniel care a 
obţinut  un număr de 9 voturi ”PENTRU”. În acest scop  se adoptă Hotărârea nr.5. 

 
Se trece la punctul nr. 8 al ordinii de zi: Aprobarea numărului şi componenţei comisiilor 

de specialitate pe domenii de activitate. 
Repezentantul prefectului dnul. Papa Laurenţiu, informează consiliul local cu privire la 

prevederile art.54 din Legea nr.215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi ale art.15 din Legea nr.673/2002 privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 
funcţionare a consiliilor locale şi propune constituirea unui nr. de 3 comisii de specialitate: 
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    1. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget-finanţe, administrarea 
domeniului public şi privat allocalităţii, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, 
servicii şi comerţ 
     2. Comisia pentru învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţia socială, activităţi sportive şi 
de agrement 
     3. Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a 
drepturilor cetăţenilor 

Se votează 9 voturi „PENTRU” constituire a 3 (trei) comisii de specialitate cu domeniile 
 de activitate enunţate mai sus. 

Se trece la propuneri pentru membri comisiilor. 
Dl. Rada Ioan propune ca din Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, 

buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al localităţii, agricultură, gospodărie 
comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ, să facă parte: dl. Rada Ioan - P.N.L., dl. 
Dovlecioaica Cristinel P.N.L.. şi dl. Constantin Nicolae - A.L.D.E.. 

Dl. PuchinMarin propune Comisia pentru învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţia 
socială, activităţi sportive şi de agrement, să facă parte: dl. Ioja Mihai – P.N.L., dl. Puchin Marin 
– P.S.D.. şi dl. Bocşaru Doru – P.S.D.. 

Dl. Tistu Florin propune Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea 
ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, să facă parte: dl. Dascălu Ştefan – P.S.D., dl. 
Tistu Florin – P.S.D. şi dl.Ţîru Daniel - P.N.L.,. 

Supus la vot, propunerile sunt aprobate cu un număr de 9 voturi „PENTRU”, adoptându-
se Hotărârea nr.6 a consiliului, comisiile având următoarea componenţă: 

I. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al localităţii, agricultură, gospodărie 
comunală, protecţia mediului,   servicii şi comerţ, formată din consilierii: 

    1. RADA IOAN 
               2. DOVLECIOAICA CRISTINEL 

      3. CONSTANTIN NICOLAE 
II. Comisia pentru învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţia     socială, activităţi 

sportive şi de agrement, formată din consilierii: 
1. PUCHIN MARIN 
2. IOJA MIHAI 
3. BOCŞARU DORU 

III. Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea   ordinii şi liniştii 
publice, a drepturilor cetăţenilor, formată din consilierii: 
1. ŢÎRU DANIEL 
2. DASCĂLU ŞTEFAN 
3. TISTU FLORIN 

 
Se trece la punctul nr. 8 al ordinii de zi: Aprobarea programului principalelor acţiuni ce 

urmează a se realiza în localitate în anul 2016 
Dl. Primar Bocşaru Cosmin prezintă Consiliului local programul principalelor acţiuni ce 

urmează a se realiza în localitate în anul 2016. 
Supus la vot programul principalelor acţiuni ce urmează a se realiza în localitate în anul 

2016, este aprobat cu 9 voturi „PENTRU”. 
Dl. Primar ales Bocşaru Cosmin, mulţumeşte consilierilor noi aleşi, exprimându-şi speranţa 

într-o bună colaborare cu acestia. 
D-nul. Papa Laurenţiu reprezentantul prefectului, felicită primarul şi noul Consiliu local ales 

urânndu-le suscces în activitate. 
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Văzând că nu mai sunt alte probleme pe Ordinea de zi, dnul. preşedinte Constantin 
Nicolae, declară închise lucrările şedinţei de constituire. 

Pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.  
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ: 

    CONSTANTIN NICOLAE. 

                 SECRETAR, 
                  BRĂNESCU ADRIAN 

 
  


