
ROMANIA
JUDETUL CARAS.SEVERIN
COMUNA OBREJA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VER
din 23.06.2016

ln baza Ordinului Prefectului Caras-Seyerin, nr. 190 din
22.06.2014 s-a convocat sedinta privind noii autoritati publice
locale din comuna Obreja, pe perioada
o edezi:

,2016 - 2020, cu urmatoarea

1. Alegerea Comisiei de validare a Locail Obreja
2. Prezentarea rezultatului validarii Pri maru I u i co mu nei O breja

Validarea mandatelor consilierilor locali
Depunerea juramantului de catre
Constituirea Consiliului Local Obreja
Alegerea presedintelui de sedinta a Local

T. Alegerea viceprimarului comunei Obreja pentru acesf mandat

Sedinta de constituire este deschisa de c rep rez@ nta ntu I P refectu I u i
judetului Caras-Seyerin care prezinta scopul tei, respectiv constituirea noii

Obrcja. Prin Ordinuluiautoritati a administratiei publice locale a
Prefectului Judetului Caras-Severin, nr. 190
consilierii declarati alesi, pentru sedinta de

22.06.21016, au fost convocati
a consiliului local Obreja

conf. Att. 30 alin. 1 din Legea nr. 215/2001
co mp letari I e u lterioa re.
Din totalul celor 13 consilieri declarati alesi, prez:enti la lucrarile sedintei de

constituire un numar de 13 consilieri si prin in ,conformitate cu prevederile
art. 30 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 cu modificarile si completarile
ulterioare, sedinta este legal constituita, flind

I putin 2/3.
consilierii in proportie de

Avand in vedere art. 31 alin. 1 din actul s u s;- m enti o n at, re p reze nta ntu I
prefectului il invita pe cel mai in varsta dintre
lon sa preia conducerea lucrarilor sedintei. A

in persoana d-nul Dragog

3.

4.

5.

6.

ata cu modificarile si

va t'i asistat de catre d-nii
acestiia fiind cei mai tineriOnica Liviu Daniel si Gheorghevici Nicolae

consilieri.
Potrivit aft. 31 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 cu modificarile si

co mpletari le ulterioare pentru validarea ', co,nsiliile locale aleg prin vot
deschis, dintre membrii lor, pe intreaga durata mandittului, o comrsie de
validare.

Nicolae si doamna Gagpar Mdrioara.
d-nii C,ristescu Dorin lon, Carebia

voturi.
aprobata in unanimitate de



sedintei consiliu lui local.

voteaza.

Subsemnatul (a)

Dl. Radu lon o propune pe doamna Gaspar
lon,,

aleg,syil fiecarui consilier, pe
tiului local.

verbal de validare in plenul

Presedintele de varsta supune Ia votdeschis separat pentru fiecare
manda,t esfe supus validarii nu

Dupa validarea man telor tuturor , consilierii locali depun in fata

Prin Procesul- verbal incheiat de catre Co
presedinte al comisiei d-nut Cristescu Dorin

ara.
In co.ntinuare presedintete de varsta dispune

examinata catre comisia de validare leaaliti
baza dosarelor comunicate de BECC Obr$ja

Presedintele comisiei de validare preziniia

co m u n e i O b rej a, j u d. C a ras-Seyenn,1 nE oilf ,
din Legea nr.215/2001 privind administrafia
completarile ulterioare, in baza aft. g atin. rt din

Obreja, jud. Caras-Severrn, in coniormnn;Tn
nr. 21 5/2001 privind administratia pubtica
ulterioare, in baza art. 8 alin. 1 din Ordonanta nr.
Regulamentului cadru de organizare si
modificarile si completarile ulterioare, depun in
juramant:

,'JUR SA PECT CONSTITTITIA SI
CREDINTA TOT CEEA CE STA IN PUTERILE SI
BINELE LOCUITORILOR COMUNEI OBREJA, JI

ASA SA- AJUTE DIJMNEZETJ"

aprobarea Regulamentului cadru de organizare
localecu modificarile si completarile uieripare,
urmatorul juramant:

''JUR SA RESPECT CONSTITUTIA S' t.E(C INTA TOT CEEA CE STA IN PUTERILE SI
BI N ELE LOCUITORILOR COM U NEI OBREJA,

ASA SA-MI AJUTE DTJMNEZETJ"
Dupa depu nerea j u ramantul u i con si t ieri tor
consiliul local legal constituit.

ln continuare, in conformitate cu art 35 alin. I
cu modificarile si completarile ulterioare se fac
presedinte de sedinta pe o perioada de cet muti lunii.
Se propune ca presdinte de sedinta domnul
Supusa spre aprobare, aceasta propunere a

voturi.

de validare s- a stabilit ca
iar ca secretar oamna Gagpar

pauza in timpul careia este

consilier local al
cu prevederile aft. J2, alin.l
loc:ala, cu modificarile si

Ordona,nta nr. 35/2002 privind
si fu ncliionare a consilii lor

i,n fata Consiliului Local

TAI?II S' SA FAC CU BUNA
MEA PENTRU

CARAS-SEVERIN

, pre:sedintele de varsta declara

Legea nr. 21 5/2001 repubticata
pentru alegerea unui

lon.
aprobata in unanimitate de

de cal:re primar, intrucat

primar al comunei
art.32, alin.l din Legea

cu moclificarile si completarile
35/200t1 privi n d aprobarea

a consiliilor localecu
Co nts i I i u lu i Local u rmato ru I

TAR,IIS/ SA FAC CU BUNA
MEA PENTRU

CARAS-SEVERIN

alegeren viceprimaru lu i.
Gheorghevici N icolae Atin

ln continuare se trece Ia depunerea
procedura de validare a acestuia a fosf

arul depune in fata consitului local uftnato juramant:

ln continuarea sedintei se fac propuneri pen
Dl Briceag Naia Florentin Eugen it propune pe
DI. Dragos lon il propune pe domnut Criste6cu



Nemai d alte propuneri, presedintele de ta cite,ste lista propunerilor in
ordinea in care au fost facute in vederea ii acestora in buletinul de vot.

D u pa i n reg istra re candidatu ri lo r se bule>tinele de vot.
rimarea votuluise face prin inscrierea )( in interiorul patrulaterului

din dreptul candidatului pentru care voteaza.
amen,ajata.

Dupa inchiderea votarii Presedintele comisiei numiarare a voturilor
procedeaza la deschiderea urnei si cifesfe cu tare la deschiderea fiecarui
buletin vot numele si prenumele care au fost votati.
Se sfableste rezultatul votarii si se prezinta esul verbal de numarare al
voturilor de catre presedintele Comisiei de in'plenul consiliului.
In urma numararii voturilor a reiesit urmatorul

1. Gheorghevici Nicolae A|in......... 10

3. C tescu Dorin |on.....................0 voturi
te declarat viceprimar domnul Gheorgh Nicolae Alin.

Potrivit art. 57 alin. 7 din Legea nr. 215/2001, ublicata cu modificarile si
completarile ulterioare, pe durata exercitarii
pastreaza statutul de consilier local.

viceprimarul isi

lntrucat au fost epuizate toate punctele de zi, domnul primar Peia ion
impreuna cu domnul Dragos lon presedinte sedinta, multumesc consilierilor
prezenti pentru participarea Ia sedinta si 'a inchi:;e lucrarile acestei sedinte.

TRA:'EMNEAZA SECREIAR
VttN TEODOR

PRES INTE DE


