ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA DRAGOMIRESTI
CONSILIUL LOCAL

PROCES

VERBAL

privind desfăşurarea lucrărilor şedinţei de constituire
a Consiliului local al comunei Dragomiresti , judeţul Vaslui ,
ales la data de 10 IUNIE 2012
Încheiat astăzi 21 iunie 2012 - in şedinţa de constituire a Consiliului
local al comunei Dragomiresti , judeţul Vaslui .
Şedinţa începe la orele 10.00 si are loc in localul PRIMARIEI din satul
Dragomirești , comuna Dragomirești , judeţul Vaslui la convocarea Prefectului
conform art. 30 , alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica
locala , republicata , cu modificările si completările ulterioare , ale Legii nr.
334/2006 , ale Legii nr. 67/2004 si ale Legii nr. 393/2004 - in baza Ordinului
Prefectului nr. 184 / 13. 06. 2012 .
Domnul consilier juridic COCUZ VASILE reprezentant al Instituţiei
Prefectului judeţul Vaslui , deschide lucrările şedinţei .
Doamnelor si domnilor consilieri si invitati.
Deoarece dintr-un numar de 15 consilieri alesi la data de 10 iunie 2012
participa un număr de 15 consilieri prezenți , 0 consilieri fiind lipsa , ședința
este LEGAL CONSTITUITA .
Fiind îndeplinita cerinţa prevederilor art. 30 alin. 1 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001 ,republicata , cu modificările si completările
ulterioare , a Legii nr. 334/2006 , a Legii nr. 67/2004 si a Legii nr. 393/2004 –
declar deschise lucrările şedinţei de constituire .
La lucrările şedinţei participa un număr de 2 (doi) invitaţi .
Scopul şedinţei este Constituirea Consiliului local al comunei
Dragomiresti , judeţul Vaslui compus din consilieri aleşi in scrutinul din 10
iunie 2012 .
In raport cu populaţia existenta , potrivit prevederilor art. 29 , alin. ( 1 ) si
alin. ( 2 ) din Legea nr. 215/2001, republicata , cu modificările si completările
ulterioare , Consiliul local al comunei DRAGOMIRESTI se compune din 15
consilieri .
Lucrările şedinţei de constituire , in conformitate cu dispoziţiile art. 31 , din
actul normativ sus citat vor fi conduse de cel mai in vârsta consilier asistat de
doi consilieri dintre cei mai tineri .
Din datele puse la dispoziţie rezulta ca cel mai in vârsta consilier este
domnul CHIRILA VASILE născut la data de 13.07.1946, iar cei mai tineri
consilieri sunt domnii OLARU VASILE , născut la data de 29.05.1975 si
respectiv domnul TASCHINA- NICOLAE PETRU-MARCEL , născut la data de
20.05.1983 care sunt invitaţi sa preia conducerea şedinţei de CONSTITUIRE .
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Domnilor consilieri !
In conformitate cu dispoziţiile art. 24 din Legea nr. 393/2004 - privind
Statutul Aleşilor Locali propun o pauza in timpul căreia se vor constitui
grupurile de consilieri .
Rog pe domnul secretar al comunei Dragomiresti sa prezinte dosarele
consilierilor declaraţi aleşi si pe cele ale supleanţilor lor aşa cum acestea au
fost primite de la Biroul electoral de circumscripţie nr. 31 comuna Dragomiresti .
După pauza in continuarea lucrărilor şedinţei domnul preşedinte de vârsta
Chirila Vasile propune ca unul din asistenții acestuia sa preia lucrările ședinței
si anume domnul Taschina Nicolae Petru Marcel care supune la vot următorul
proiect al ordinei de zi :
1. Alegerea Comisiei de validare ;
2. Validarea mandatelor consilierilor aleşi ;
3. Depunerea jurământului de către consilierii aleşi ;
4. Adoptarea hotărârii de constituire a consiliului local ;
5. Depunerea jurământului de către primarul a cărui alegere a fost
validata de judecătorie .
6. Alegerea preşedintelui de şedinţa pentru următoarele luni ;
7. Alegerea viceprimarului comunei Dragomiresti , judeţul Vaslui ;
Daca sunt observaţii sau alte propuneri in legătura cu proiectul ordinei de
zi . Nefiind , se supune la vot ordinea de zi .
- Cine este „ pentru „ ? - 15 voturi
- Cine este „ contra „ ?
0 voturi
- Cine se
„ abţine „ ?
0 voturi
Cu un număr de 15 voturi « pentru « ,nici unul « contra « si nici o
« abţinere « ordinea de zi a fost aprobata .
Se trece la punctul 1 al ordinei de zi : „alegerea comisiei de validare” .
Potrivit dispoziţiilor art. 31 alin. 2 - 4 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001 – republicata , cu modificările si completările ulterioare ,
pentru examinarea alegerii fiecărui consilier propun alegerea prin vot deschis
din rândul consilierilor , pe întreaga durata a mandatului a unei COMISII DE
VALIDARE alcătuita din 3-5 membri .
Daca sunt observaţii sau alte propuneri ?
Nefiind, supun votului propunerea privind alcătuirea Comisiei de validare
din 3 membri .
- Cine este „ pentru” ? - 15 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
0 voturi
Cu un număr de 15 voturi „pentru” , 0 voturi „contra” si 0
„abţineri” a fost aprobata componenta numerica a Comisiei de validare .
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Rog sa se facă propuneri nominale . Deoarece numărul de propuneri
trebuie sa fie corelat cu numărul de mandate , grupurile de consilieri sunt
invitate sa facă propunerile de rigoare .
Grupul de consilieri al Uniunii Social Liberale (USL) propune ca din
comisia de validare sa facă parte domnul consilier TURCU CONSTANTIN .
Daca sunt observaţii ? Nefiind , se supune votului propunerea făcuta .
- Cine este „ pentru” ? - 15 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
0 voturi
Cu un număr de 15 voturi „pentru” , 0 voturi „contra” si 0
„abţineri”propunerea făcuta a fost aprobata .
Grupul de consilieri al Partidului Democrat Liberal (PDL) propune ca
din comisia de validare sa facă parte domnul consilier TASCHINA- NICOLAE
PETRU- MARCEL .
Daca sunt observaţii ? Nefiind , se supune votului propunerea făcuta .
- Cine este „ pentru” ? - 15 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
Cu un număr de 15 voturi „pentru” , 0 voturi „contra” si 0
„abţineri”propunerea făcuta a fost aprobata .
Grupul de consilieri al Partidului Poporului – Dan Diaconescu (PP-DD)
propune ca din comisia de validare sa facă parte domnul consilier MATEI TURCANU IOAN .
Daca sunt observaţii ? Nefiind , se supune votului propunerea făcuta .
- Cine este „ pentru” ? - 15 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
Cu un număr de 15 voturi „pentru” , 0 voturi „contra” si 0
„abţineri”propunerea făcuta a fost aprobata .
După completare domnul preşedinte de vârsta prezintă PROIECTUL DE
HOTARARE privind alegerea COMISIEI DE VALIDARE care se supune la vot
spre aprobare .
- Cine este „ pentru” ? - 15 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
0 voturi
Cu un număr de 15 voturi „pentru” , 0 voturi „contra” si 0
„abţineri” proiectul de Hotărâre a fost aprobat .
In prima sa şedinţa, care va avea loc in pauza care se va acorda , Comisia
de validare isi va alege preşedintele si secretarul .
Se aduce la cunostiinta consilierilor ca potrivit alin. 4 al art. 31din Legea
nr. 215/2001, republicata , cu modificările si completările ulterioare , comisia
de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier numai in cazul in care
se constata incalcarea condiţiilor de eligibilitate sau daca alegerea consilierului
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s-a făcut prin frauda electorala constatata in condiţiile Legii nr. 67 / 2004 ,
republicata , pentru alegerea autoritarilor administraţiei publice locale .
De asemenea calitatea de consilier este incompatibila cu :
- calitatea de primar ;
Daca exista asemăna cazuri , se roagă domnii consilieri sa-si exprime
obţinea pentru a fi avuta in vedere de către Comisia de validare .
Domnul consilier TURCU AUREL prezintă declaraţia de renunţare la
funcţia de consilier deoarece va depune jurământul in fata Consiliului local in
calitate de PRIMAR ales la data de 10 iunie 2012 a cărui alegere a fost validata
de judecătorie .
Se da o pauza de 30’ , timp in care se întreprind următoarele acţiuni :
- se verifica legalitatea alegerii consilierilor , inclusiv cu privire la condiția de
eligibilitate in sensul art. 31 , alin. (4) din Legea nr. 215/ 2001 – daca la
dosar exista confirmarea in scris , sub semnatura conducerii judetene a
partidului politic sau, dupa caz , alianta politica ori alianta electorala ca
candidatii ai caror mandate se valideaza fac parte din partidele
respective.
- se întocmeşte raportul Comisiei de validare ;
- se redacteze proiectul de hotărâre privind validarea mandatelor celor 15
consilieri aleşi la 10 iunie 2012 .
După o scurta pauza se reiau lucrările şedinţei si se trece la punctul doi al
ordinei de zi si anume „validarea mandatelor consilierilor aleşi „ .
Validarea sau invalidarea mandatelor , se face in ordine alfabetica cu votul
deschis al majoritarii consilierilor prezenţi la şedinţa .
Persoana a cărui mandat este supusa validării sau invalidării NU PARTICIPA
LA VOT .
Da cuvântul domnului consilier Turcu Constantin – Preşedinte al
comisiei de validare pentru a prezenta Raportul cu privire la validarea alegerii
consilierilor .
Se trece la votarea individuala .
Este supusa la vot validarea mandatului domnului consilier BĂISAN
VASILICĂ membru al Partidului National Liberal din partea Uniunii Social
Liberale .
- Cine este „ pentru” ? - 14 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
0 voturi
Cu un număr de 14 voturi „pentru” , 0 voturi „contra” si 0
„abţineri” mandatul domnului Băisan Vasilică a fost VALIDAT .
Este supusa la vot validarea mandatului domnului consilier
CHINGĂLATĂ AUREL membru al Partidului National Liberal din partea
Uniunii Social Liberale .
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- Cine este
- Cine este
- Cine se

„ pentru” ? - 14 voturi
„ contra” ?
0 voturi
„ abţine” ?
0 voturi

Cu un număr de 14 voturi „pentru” , 0 voturi „contra” si 0
„abţineri” mandatul domnului Chingălată Aurel
a fost VALIDAT .
Este supusa la vot validarea mandatului domnului consilier CHIRILĂ
VASILE
din partea Partidului Democrat Liberal .
- Cine este „ pentru” ? - 14 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
Cu un număr de 14 voturi „pentru” , 0 voturi „contra” si 0
„abţineri” mandatul domnului Chirilă Vasile a fost VALIDAT .
Este supusa la vot validarea mandatului domnului consilier COJOC
VICU membru al Partidului National Liberal din partea Uniunii Social Liberale .
- Cine este „ pentru” ? - 14 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
Cu un număr de 14 voturi „pentru” , 0 voturi „contra” si 0
„abţineri”- mandatul domnului Cojoc Vicu
a fost VALIDAT .
Este supusa la vot validarea mandatului domnului consilier DOROBĂŢ
MARIN membru al Partidului Social Democrat din partea Uniunii Social
Liberale .
- Cine este „ pentru” ? - 14 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
0 voturi
Cu un număr de 14 voturi „pentru” , 0 voturi „contra” si 0
„abţineri”- mandatul domnului Dorobăţ Marin
a fost VALIDAT .
Este supusa la vot validarea mandatului domnului consilier GRIGORE
BENONE membru al Partidului Social Democrat din partea Uniunii Social
Liberale
- Cine este „ pentru” ? - 14 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
Cu un număr de 14 voturi „pentru” , 0 voturi „contra” si 0
„abţineri”- mandatul domnului Grigore Benone
a fost VALIDAT .
Este supusa la vot validarea mandatului domnului consilier GRIGORE
GHEORGHITA membru al Partidului National Liberal din partea Uniunii Social
Liberale .
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- Cine este
- Cine este
- Cine se
Cu un număr de 14 voturi
„abţineri”- mandatul domnului

„ pentru” ? - 14 voturi
„ contra” ?
0 voturi
„ abţine” ?
0 voturi
„pentru” , 0 voturi „contra” si 0
Grigore Gheorghița
a fost VALIDAT .

Este supusa la vot validarea mandatului domnului consilier GRIGORI
VASILICĂ membru al Partidului National Liberal din partea Uniunii Social
Liberale .
- Cine este „ pentru” ? - 14 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
Cu un număr de 14 voturi „pentru” , 0 voturi „contra” si 0
„abţineri”- mandatul domnului Grigori Vasilică
a fost VALIDAT .
Este supusa la vot validarea mandatului domnului consilier IACOB
DĂNUŢ din partea Partidului Democrat – Liberal .
- Cine este „ pentru” ? - 14 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
Cu un număr de 14 voturi „pentru” , 0 voturi „contra” si 0
„abţineri”- mandatul domnului Iacob Dănuţ
a fost VALIDAT .
Este supusa la vot validarea mandatului domnului consilier MATEITURCANU IOAN din partea Partidului Poporului - Dan Diaconescu .
- Cine este „ pentru” ? - 14 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
0 voturi
Cu un număr de 14 voturi „pentru” , 0 voturi „contra” si 0
„abţineri” – mandatul domnului Matei-Turcanu Ioan a fost VALIDAT .
Este supusa la vot validarea mandatului domnului consilier OLARU
VASILE din partea Partidului Democrat Liberal .
- Cine este „ pentru” ? - 14 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
0 voturi
Cu un număr de 14 voturi „pentru” , 0 voturi „contra” si 0
„abţineri” – mandatul domnului Olaru Vasile a fost VALIDAT .
Este supusa la vot validarea mandatului domnului consilier
POTORAC CULITA membru al Partidului National Liberal din partea Uniunii
Social Liberale .
- Cine este „ pentru” ? - 14 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
0 voturi
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Cu un număr de 14 voturi „pentru” , 0 voturi „contra” si 0
„abţineri”- mandatul domnului Potorac Culita a fost VALIDAT .
Este supusa la vot validarea mandatului domnului consilier
TASCHINA NICOLAE PENTRU MARCEL din partea Partidului Democrat
Liberal .
- Cine este „ pentru” ? - 14 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
0 voturi
Cu un număr de 14 voturi „pentru” , 0 voturi „contra” si 0
a fost
„abţineri”- mandatul domnului Taschina -Nicolea Petru -Marcel
VALIDAT .
Este supusa la vot validarea mandatului domnului consilier TURCU
CONSTANTIN membru al Partidului National Liberal din partea Uniunii Social
Liberale .
- Cine este „ pentru” ? - 14 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
0 voturi
Cu un număr de 14 voturi „pentru” , 0 voturi „contra” si 0
„abţineri”- mandatul domnului Turcu Constantin
a fost VALIDAT .
Este supusa la vot validarea mandatului domnului consilier ZOTA
ROMEL din partea Partidului Poporului – Dan Diaconescu .
- Cine este „ pentru” ? - 14 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
Cu un număr de 14 voturi „pentru” , 0 voturi „contra” si 0
„abţineri”- mandatul domnului Zota Romel
a fost VALIDAT .
Mandatele fiind epuizate domnul preşedinte de vârsta prezintă
PROIECTUL DE HOTARARE privind VALIDAREA MANDATELOR CELOR 15
CONSILIERI aleşi la data de 10 iunie 2012 si il supune la vot :
- Cine este „ pentru” ? - 15 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
0 voturi
Cu majoritate de voturi Proiectul de hotărâre este adoptat .
Se trece la punctul 3 al ordinei de zi „depunerea jurământului de către
consilieri” .
In conformitate cu dispoziţiile art. 32 din Legea nr. 215 /2001 – privind
administraţia publica locala , republicata si art. 7 din Legea nr. 393 /2004 privind
Statutul aleşilor locali, consilierii ale căror mandate au fost validate depun in fata
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consiliului local următorul JURĂMANT , in limba romana pe care va rog sa-mi
permiteţi sa-l prezint :
Rog doamnele si domnii prezenti sa se ridice in picioare .
„ Jur sa respect Constituţia si legile tarii si sa fac cu buna credinţa
tot ceea ce sta in puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor
comunei Dragomiresti . Aşa sa-mi ajute Dumnezeu .”
Consilierul care refuza sa depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi
de drept . Daca exista asemenea situații se anunța organismul politic din care
face parte si se precizează ca in viitoarea ședința se va proceda la completarea
consiliului in condițiile art. 33 din legea administrației publice locale . Nu sunt
astfel de situații.
Se da citire numelui fiecărui CONSILIER care va rosti cuvântul JUR pana
la epuizarea listei .
Se trece la punctul 4 al ordinei de zi „adoptarea hotărârii de constituire a
consiliului local” .
Rog sa-mi permiteti sa prezint proiectul de Hotărâre privind
CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL al comunei Dragomiresti , judetul
Vaslui .
- Cine este „ pentru” ? - 15 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
0 voturi
In unanimitate , proiectul de hotarare s-a adoptat .
Se trece la punctul 5 al ordinei de zi „depunerea jurământului de către
primar a carui alegere a fost validata” .
Potrivit Legii nr. 215/2001 privind administrația publica locala , republicata
- modificata si completata ulterior , Legii nr. 334/2006 , a Legii nr. 67 /2004 si a
Legii nr. 393/ 2004 , validarea alegerii PRIMARULUI se face in termen de 20
de zile de la data desfasurarii alegerilor in camera de consiliui a Judecatoriei in
a carei raza teritoriala se afla comuna , de catre un judecator desemnat de
catre presedintele Judecatoriei , dupa indeplinirea prevederilor art. 38 alin.(1) si
(2) din Legea nr. 334/ 2006 , cu modificarile si completarile ulterioare .
Potrivit art. 59 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala
- rezultatul validării sau invalidarii alegerii primarului se aduce la cunostiinta
prefectului si se prezinta in sedinta de constituire a consiliului local sau , dupa
caz , intr-o sedinta extraordinara de catre un judecator desemnat de
presedintele Judecatoriei sau de catre reprezentantul prefectului .
Da cuvantul domnului consilier juridic Cocuz Vasile - reprezentant al
Institutiei Prefectului - județul Vaslui care da citire Sentinței Civile nr. 26
/C/2012 din 18 iunie 2012 prin care se validează alegerea candidatului TURCU
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AUREL din partea UNIUNII SOCIAL LIBERALE in funcția de PRIMAR AL
COMUNEI DRAGOMIRESTI , JUDETUL VASLUI .
Potrivit art. 60 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 , republicata , modificata si
completata ulterior , primarul depune in fata consiliului local JURAMANTUL .
Rog asistenta sa se ridice in picioare .
Domnul Primar Turcu Aurel depune in fata consiliului local JURAMANTUL
„ Jur sa respect Constituţia si legile tarii si sa fac cu buna credinţa tot
ceea ce sta in puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei
Dragomirești . Aşa sa-mi ajute Dumnezeu .”
Se semnează Jurământul de către Primar .
Urmeaza felicitarile adresate CONSILIERILOR , PRIMARULUI si
mulțumirile pentru participarea invitatilor la sedinta .
Se trece la punctul 6 al ordinei de zi „ alegerea presedintelui de sedinta
pentru urmatoarele 3 sedinte ale consiliului local „ .
Dupa declararea ca legal constituit , consiliul local alege dintre membrii sai
, prin hotarare adoptata cu votul deschis al majoritatii consilierilor locali in
functie , un presedinte de sedinta pe o perioada de cel mult 3 luni care va
conduce sedintele consiliului si va semna hotararile adoptate de acesta .
Se fac propuneri :
Domnul consilier Grigore Benone – propune ca presedinte de sedinta
pentru 3 sedinte consecutive ale Consiliului local sa fie domnul consilier Turcu
Constantin .
Nemaifiind alte propuneri , este supusa votului propunerea făcuta ca
domnul Grigore Benone sa fie președinte de sedinta pentru 3 sedinte
consecutive ale Consiliului local .
Se prezinta proiectul de hotarare privind alegerea Presedintelui de
ședința domnul consilier Turcu Constantin .
- Cine este „ pentru” ? - 15 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
Cu unanimitate de voturi proiectul de hotarare a fost aprobat .
Domnul consilier Turcu Constantin – președinte de sedinta , preia lucrarile
sedintei si anunta urmatorul punct – punctul 7 al ordinei de zi „ Alegerea
viceprimarului comunei Dragomiresti , judetul Vaslui „ .
Aduce la cunostiinta ca potrivit art. 57 din Legea administraţiei publice
locale, comunele, oraşele şi municipiile au câte un primar şi un viceprimar, iar
municipiul reşedinţă de judeţ au un primar şi 2 viceprimari, aleşi în condiţiile
legii.
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Viceprimarul este ales cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, din
rândul membrilor acestuia.
Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de
consilier local fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut.
Alegerea viceprimarului se face potrivit art. 2 alin. 3 din Legea nr.
393/2004 privind Statutul aleşilor locali prin vot secret indirect.
Se fac propuneri :
Domnul consilier Cojoc Vicu – propune ca viceprimar al comunei sa fie
ales domnul consilier Grigore Benone – membru al Partidului Social Democrat
din alianța politica a Uniunii Social Liberale .
Domnul consilier Iacob Danut – propune ca viceprimar al comunei sa fie
ales domnul consilier Dorobat Marin – membru al Partidului Social Democrat
din alianța politica a Uniunii Social Liberale .
Nemaifiind si alte propuneri , propunerile făcute se înscriu in buletinul de
vot – si se aduce la cunostiinta ca modalidatea de votare va fi prin aplicarea in
casuta corespunzatoare candidatului ales a unui însemn cu pixul .
Se trece la votare , fiecare consilier exercitandu-si votul secret in cabina
de vot special amenajata – dupa care il va introduce in urna .
Comisia de validare isi intra in atributii , prezentand rezultatul votarii –
dupa cum urmeaza :
Domnul consilier Grigore Benone a obtinut urmatoarele voturi :
• Voturi „ pentru „ – 8
• Voturi „ contra „ – 7
• Abțineri
- 0
Domnul consilier Dorobat Marin a obținut următoarele voturi :
• Voturi „ pentru „ – 7
• Voturi „ contra „ – 8
• Abțineri
- 0
Este declarat ales domnul consilier GRIGORE BENONE – care a întrunit 8
voturi „pentru” , 7 – „contra” si 0 „abțineri” – întrunind majoritatea voturilor
valabil exprimate .
Se prezinta Hotararea privind alegerea domnului consilier Grigore Benone –
in functia de viceprimar al comunei , care este supusa votului .
- Cine este
- Cine este
- Cine se

„ pentru” ? - 15 voturi
„ contra” ?
0 voturi
„ abţine” ?
0 voturi
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Cu unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat .
Nefiind alte înscrieri la cuvânt si alte obiectiuni – domnul presedinte de
sedinta multumeste audientei pentru participare si declara inchise lucrarile
sedintei de CONSTITUIRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI
DRAGOMIRESTI , JUDETUL VASLUI .

PRESEDINTE ,
CONSILIER, CHIRILA VASILE

SECRETAR
al comunei Dragomirești
Stoinea Geani Nonel
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