ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDULEŞTI

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 23 iunie 2016, cu ocazia desfăşurării şedinţei de constituire a Consiliului
Local al comunei Răduleşti, conform Ordinului Prefectului judeţului Ialomiţa numărul 280 din
21 iunie 2016.
În urma efectuării prezenţei la lucrările şedinţei de astăzi, se constată că sunt prezenţi toţi
consilierii declaraţi aleşi.
Ca reprezentant al prefectului judeţului Ialomiţa, conform art. 3, alin (1), din O.G. nr.
35/2002, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor
locale, ia cuvântul doamna Tastaman Andreea Ioana, care dă citire Ordinului Prefectului
judeţului Ialomiţa, nr. 280/21 iunie 2016, după care invită pe cel mai în vârstă dintre consilieri,
alături de doi cei mai tineri să conducă şedinţa de constituire a Consiliului Local al comunei
Răduleşti.
Astfel şedinţa este condusă de către domnul Bosu Vasile, preşedinte de vârstă, asistat de
către domnii Pantilimon Ioana Aurelia şi Oancea Cătălin Cristian cei mai tineri dintre consilierii
declaraţi aleşi.
După preluarea conducerii şedinţei de către preşedintele de vârstă, se ia o pauză, timp în
care secretarul comunei prezintă dosarele tuturor consilierilor declaraţi aleşi, precum şi ale
supleanţilor, precum şi opţiunea scrisă a primarului întrucât mandatul acestuia a fost validat de
către judecătoria Urziceni în data de 23 iunie 2016.
După analizarea tuturor dosarelor se reiau lucrările şedinţei, domnul preşedinte de vârstă
solicitând consilierilor declaraţi aleşi să propună membrii comisiei de validare. În continuare se
trece la propuneri care vin astfel: domnul Andrei Ion propune pe doamna Anghel Elena
Luminiţa. Propunerea este votată cu unanimitate de voturi.
Domnul Bosu Vasile propune pe domnul Andrei Ion, propunere acceptată şi votată cu
unanimitate de voturi.
Domnul Damian Nicolae propune ca membru în comisie pe domnul Sima Ovidiu Marian,
propunere acceptată şi votată în unanimitate.
După constituire comisia se retrage în vederea stabilirii preşedintelui şi secretarului
comisiei.
Se stabileşte ca preşedinte al comisiei de validare doamna Anghel Elena Luminiţa,
secretar domnul Andrei Ion, domnul Sima Ovidiu Marian având calitatea de membru.
Se ia o pauză şi preşedintele de vârstă prezintă comisiei de validare dosarele consilierilor
declaraţi aleşi. Totodată se prezintă şi opţiunea scrisă a primarului de renunţare la funcţia de
consilier local întrucât mandatul acestuia a fost validat de către judecătoria Urziceni, precum şi
adresa solicitată de la Partidul Social Democrat, din care reiese faptul că domnul Banu Ion
Octavian, supleant pe lista de consilieri a PSD face parte din partidul politic pe listele căruia a
candidat.
După analizarea dosarelor se întocmeşte un proces verbal şi se elaborează propunerile de
validare în ordine alfabetică.
Se trece la vot conform tabelului întocmit în ordine alfabetică prin vot deschis. Fiecare
propunere este validată cu maximum de voturi, cel în cauză neparticipând la vot.
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După validarea tuturor membrilor consiliului, se trece la depunerea jurământului de către
fiecare consilier declarat ales şi validat. În urma depunerii jurământului preşedintele de vârstă
declară consiliul local legal constituit.
În continuarea lucrărilor, după declararea consiliului local legal constituit, se fac
propunerile pentru alegerea unui preşedinte de şedinţă pentru următoarele trei luni, iar domnul
Damian Nicolae propune pe domnul Bosu Vasile. Propunerea aste acceptată şi votată cu
unanimitate de voturi.
Astfel domnul Bosu Vasile, conduce mai departe lucrările şedinţei şi propune spre
dezbatere alegerea viceprimarului localităţii pentru următorul mandat.
Se înregistrează o singură propunere din partea domnului Banu Ion Octavian aceasta fiind
Damian Nicolae. Se ia o pauză pentru întocmirea buletinelor de vot. La revenire se înmânează
fiecărui consilier de către domnul Bosu Vasile câte un buletin de vot, domnul preşedinte
explicând metoda de vot prin scrierea cuvântului „DA” sau „NU”în dreptul numelui. Fiecare
dintre consilieri se deplasează în cabina special amenajată unde îşi exprimă votul. După
terminarea votării se trece la numărarea voturilor şi se constată că domnul Damian Nicolae
întruneşte unanimitate de voturi. Astfel în urma votării este declarat ales ca viceprimar al
localităţii Răduleşti, domnul Damian Nicolae.
În continuarea lucrărilor se trece la alegerea comisiilor de specialitate ce vor funcţiona pe
durata mandatului consiliului local. Domnul Bosu Vasile, în calitatea sa de preşedinte de şedinţă
dă citire domeniilor pe care se pot organiza comisii şi propune alegerea a trei comisii grupate pe
mai multe domenii întrucât numărul de consilieri este redus.
Propunerea este acceptată şi votată cu unanimitate de voturi.
Urmare voturilor exprimate se constituie următoarele comisii:
1. comisia pentru buget, activităţi economico-financiare, juridică şi de disciplină,
protecţia mediului şi turism;
2. comisia pentru învăţământ, activităţi social culturale, culte, tineret, sport, protecţie
socială, protecţia copilului sănătate şi familie;
3. comisia pentru muncă, agricultură, urbanism şi amenajarea teritoriului.
În continuarea dezbaterilor doamna Pantilimon Ioana Aurelia propune alegerea
membrilor pentru fiecare comisie. Propunerea este aprobată cu unanimitate de voturi. Se trece la
alegerea membrilor comisiei nr. 1, iar domnul Damian Nicolae propune ca şi preşedinte al
acesteia pe domnul Andrei Ion. Propunerea este acceptată cu unanimitate de voturi.
Domnul Banu Ion Octavian propune pe domnul Ştefan Florian ca secretar al comisiei,
propunere validată cu unanimitate de voturi. Domnul Sima Ovidiu Marian propune ca membru
în comisie pe domnul Damian Nicolae, validat cu voturile tuturor celor prezenţi.
După validarea membrilor comisia pentru buget, activităţi economico-financiare, juridică
şi de disciplină, protecţia mediului şi turism este validată în următoarea componenţă:
- Andrei Ion – preşedinte;
- Ştefan Florian – secretar;
- Damian Nicolae – membru.
Mai departe se trece la alegerea membrilor celei de-a doua comisii şi se înregistrează
următoarele propuneri:
- domnul Oancea Cătălin Cristian propune pe doamna Anghel Elena Luminiţa
pentru funcţia de preşedinte;
- domnul Sima Ovidiu Marian propune pe doamna Pantilimon Ioana Aurelia
pentru funcţia de secretar;
- domnul Banu Ion Octavian propune pe domnul Bosu Vasile.
Propunerile astfel elaborate sunt votate cu unanimitate de voturi şi se constituie comisia
pentru învăţământ, activităţi social culturale, culte, tineret, sport, protecţie socială, protecţia
copilului sănătate şi familie, în următoarea componenţă:
- Anghel Elena Luminiţa – preşedinte;
- Pantilimon Ioana Aurelia – secretar;
- Bosu Vasile – membru.
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După constituirea celei de-a doua comisii se trece la propunerile pentru ultima comisie ce
va funcţiona în cadrul consiliului local în următorul mandat şi se înregistrează:
- domnul Damian Nicolae propune pe domnul Sima Ovidiu Marian;
- doamna Anghel Elena Luminiţa propune pe domnul Oancea Cătălin Cristian;
- domnul Bosu Vasile propune pe domnul Banu Ion Octavian.
Astfel se constituie ultima comisie şi anume comisia pentru muncă, agricultură, urbanism
şi amenajarea teritoriului, în următoarea componenţă:
- Sima Ovidiu Marian – preşedinte;
- Banu Ion Octavian – secretar;
- Oancea Cătălin Cristian – membru.
În continuarea lucrărilor domnul Bosu Vasile, în calitatea sa de preşedinte de şedinţă, ia
cuvântul şi prezintă plenului Hotărârea judecătorească prin care este validat mandatul primarului
şi invită pe acesta la depunerea jurământului. După rostirea jurământului şi semnarea acestuia de
către primar, preşedintele de şedinţă ia cuvântul şi mulţumeşte celor prezenţi, urându-le mult
succes în activitatea următoare.
Nemaifiind alte probleme de discutat domnul Bosu Vasile, declară închise lucrările
şedinţei de astăzi.
Drept care am încheiat prezentul proces verbal.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
BOSU VASILE

SECRETAR,
PANTAZI ION
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