0CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOIŢA
NR. 1724/21.06.2016
PROCES – VERBAL
încheiat în şedinţa de constituire a Consiliului Local al Comunei Boiţa din data de 21.06.2016

Reprezentantul Prefectului – Județul Sibiu - Dna. Ana-Maria Moldovan:
– Bună ziua!
- Prin Ordinul Prefectului nr. 226 din 09.06.2016 s-a stabilit convocarea consilierilor declaraţi
aleşi pentru şedinţele de constituire a consiliilor locale din judeţul Sibiu, Comuna Boiţa fiind
programată astăzi în data de 21.06.2016, la ora 14.00.
- Pentru respectarea întocmai a prevederilor legale în materie, vă expun pe scurt modul în care se
va desfăşura şedinţa . Vor fi prezentate şi dezbătute, următoarele probleme : alegerea comisiei
de validare, validarea mandatelor consilierilor aleşi , depunerea jurământului de către
consilierii validaţi, constituirea consiliului local, alegerea preşedintelui de şedinţă, alegerea
viceprimarului , organizarea comisiilor de specialitate.
În deschiderea şedinţei de constituire, invit la prezidiu pe domnul Poenariu Nicolae, cel mai în
vârstă dintre consilieri, precum şi pe domnul Bălțat Nicolae şi domnul Cocă Ioan cei mai tineri dintre
consilieri, pentru a prelua conducerea şedinţei.
Ia cuvântul decanul de vârstă
Conform prevederilor legii îmi revine misiunea de a conduce lucrările şedinţei de constituire a
consiliului local al Comunei Boiţa, astfel cum a fost ales la data de 05 iunie 2016, asistat de domnul Bălțat
Nicolae şi domnul Cocă Ioan cei mai tineri consilieri.
În primul rând vom face prezenţa consilierilor aleşi.
Consiliul Local Boiţa are un număr total de 11 consilieri locali. Constituirea Consiliului Local se
poate face dacă sunt prezenţi la şedinţă cel puţin 2/3 din numărul consilierilor aleşi.
Luând act de demisia domnului Mohor Nicolae, precum şi a domnului Bădilă Toma din funcţia de
consilier local din partea PSD şi de faptul că următorul pe lista de candidaţi din partea PSD este dl.
Podișan Nicolae, iar acesta este prezent la şedinţă.
Având în vedere că sunt prezenţi 11 consilieri locali aleşi şi anume: Albu Ioan, Balint Aspăzica,
Basarabă Nicolae, Bălțat Nicolae, Cocă Ioan, Cocoş Nicolae, Dragomir Ioan, Dragomir Ioan-Daniel,
Lupescu Stefan, Podişan Nicolae şi Poenariu Nicolae, declar legal constituită şedinţa de constituire a
Consiliului Local al Comunei Boiţa din data de 21.06.2016.
Luăm o pauză în care secretarul localităţii va prezenta dosarele consilierilor aleşi şi cele ale
supleanţilor lor, aşa cum acestea au fost primite de la biroul electoral de circumscripţie. Dosarele pot fi
însoţite de opţiunile scrise ale consilierilor aleşi care ocupă funcţii incompatibile cu calitatea de consilier
local.
Doresc să vă prezint şi să supun votului dumneavoastră , următorul proiect al ordinii de zi :
1) Proiect de hotărâre privind alegerea comisiei de validare a consiliului local (Hotărârea nr.
1) ;
2) Proiect de hotărârea privind validarea (invalidarea) mandatelor consilierilor aleşi
(Hotărârea nr.2 );
3) Depunerea jurământului de către consilierii ale căror mandate au fost validate ;
4) Proiect de hotărâre privind constituirea consiliului local (Hotărârea nr.3);
5) Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă (Hotărârea nr.4);
6) Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului (Hotărârea nr.5);
7) Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate (
Hotărârea nr.6 );
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Supun la vot proiectul ordinii de zi anunţat.
- Cine este pentru ? 11
- Cine este împotrivă ?
- Dacă se abţine cineva ?
În consecinţă, ordinea de zi, a fost adoptată cu un număr de 11 voturi.
În continuare trecem la primul punct al ordinii de zi:
1.

Alegerea comisiei de validare

Precizez că această comisie poate fi compusă din 3 – 5 membri şi va funcţiona pe întreaga durată a
consiliului.
- Propun ca în comisia de validare să fie aleşi un număr de 3 consilieri. Dacă mai sunt şi alte
propuneri cu privire la numărul membrilor comisiei de validare?
Dl. Cocoș Nicolae – Propun ca numărul membrilor comisiei de validare să fie de 5.
Supun la vot numărul de 3 consilieri pentru componenţa comisiei de validare.
- Cine este pentru ? 7 voturi pentru.
- Cine este împotrivă ? 1 vot împotrivă (dl. Cocoș Nicolae).
- Dacă se abţine cineva ? – 3 abțineri (dna. Balint Aspăzica, dl. Bălțat
Nicolae și dl. Dragomir Daniel).
Prin urmare s-a aprobat o componenţă de 3 membri.
- Vă rog să faceţi propuneri nominale pentru membrii comisiei, precizând şi apartenenţa lor
politică.
Domnul Cocoş Nicolae o propun pe doamna Balint Aspăzica de la PNL.
Domnul Basarabă Nicolae îl propun pe domnul Poenariu Nicolae de la PSD.
Domnul Cocoş Nicolae îl propun pe dl. Lupescu Stefan candidat independent.
Domnul Dragomir Ioan îl propun pe domnul Cocă Ioan de la PSD.
Au fost făcute un număr de 4 propuneri, pentru componenţa comisiei de validare.
Se trece la votul deschis.
Se consideră ales consilierul care a întrunit votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul total al
consilierilor prezenţi.
După alegere, comisia îşi va desemna un preşedinte şi un secretar cu votul majorităţii membrilor
comisiei.
Dau citire rezultatului votării:
Se alege dna. Balint Aspăzica cu 6 voturi pentru (dl. Cocoș Nicolae, dl. Lupescu Stefan, dl.
Basarabă Nicolae, dl. Poenariu Nicolae, dl. Dragomir Ioan și dl. Dragomir Daniel) și 5 abțineri (dl. Albu
Ioan, dna. Balint Aspăzica, dl. Bălțat Nicolae, Podișan Nicolae și dl. Cocă Ioan).
Se alege dl. Poenariu Nicolae cu 9 voturi pentru (dl. Albu Ioan, dna. Balint Aspăzica, dl. Bălțat
Nicolae, Podișan Nicolae dl. Cocoș Nicolae, dl. Basarabă Nicolae, dl. Dragomir Ioan, dl. Cocă Ioan și dl.
Dragomir Daniel) și 2 abțineri (dl. Poenariu Nicolae și dl. Lupescu Stefan).
Nu se alege dl. Lupescu Stefan cu 3 voturi pentru (dl. Cocoș Nicolae, dl. Dragomir Daniel și
Poenariu Nicolae) și 8 abțineri (dl. Lupescu Stefan, dl. Albu Ioan, dna. Balint Aspăzica, dl. Bălțat
Nicolae, Basarabă Nicolae, Dragomir Ioan, dl. Podișan Nicolae și dl. Cocă Ioan).
Se alege dl. Cocă Ioan cu 10 voturi pentru (dl. Poenariu Nicolae, dl. Albu Ioan, dna. Balint
Aspăzica, dl. Bălțat Nicolae, Podișan Nicolae, dl. Cocoș Nicolae, dl. Basarabă Nicolae, dl. Dragomir
Ioan, dl. Cocă Ioan și dl. Dragomir Daniel) și 1 abținere (dl. Lupescu Stefan).
Întrucât s-au aprobat nominal consilierii pentru comisia de validare, rog pe secretarul localităţii să
dea citire textului proiectului de hotărâre.
Supun la vot în ansamblu proiectul de hotărâre a Consiliului Local al Comunei Boiţa privind
alegerea comisiei de validare.
- Cine este pentru ? 11 voturi.
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- Cine este împotrivă ?
- Dacă se abţine cineva ?
S-a adoptat Hotărârea nr. 1 cu un număr de 11 voturi.
2. Luăm o pauză pentru a da posibilitatea comisiei de validare să-şi organizeze activitatea prin
alegerea preşedintelui şi secretarului comisiei şi să întocmească procesul verbal privind verificarea
legalităţii alegerilor consilierilor.
Întrucât primarul şi–a exprimat opţiunea pentru funcţia de primar, iar următorul supleant de pe lista
consilierilor locali aleși din partea PSD, dl. Bădilă Toma și-a prezentat demisia din funcția din consilier
local, va fi prezentat spre validare mandatul supleantului de pe lista consilierilor locali aleşi din partea
PSD, şi anume al domnului Podișan Nicolae.
Dau cuvântul domnului Poenariu Nicolae, care a fost ales preşedintele comisiei de validare, pentru
a prezenta raportul.
Supun la vot validarea fiecărui consilier în parte.
Consilierul supus validării se va ridica în picioare, el nu va vota.
Votul este deschis. Validarea sau invalidarea mandatelor se face cu votul majorităţii consilierilor
prezenţi la şedinţă .
Domnul consilier Albu Ioan
Supun la vot :
- Cine este pentru ? 10
- Cine este împotrivă ?- Dacă se abţine cineva ? Domnul consilier Balint Aspăzica
Supun la vot :
- Cine este pentru ? 10
- Cine este împotrivă ?- Dacă se abţine cineva ? Domnul consilier Basarabă Nicolae
Supun la vot :
- Cine este pentru ? 10
- Cine este împotrivă ?- Dacă se abţine cineva ? Domnul consilier Bălțat Nicolae
Supun la vot :
- Cine este pentru ? 10
- Cine este împotrivă ?- Dacă se abţine cineva ? Domnul consilier Cocă Ioan
Supun la vot :
- Cine este pentru ? 10
- Cine este împotrivă ?- Dacă se abţine cineva ? Domnul consilier Cocoș Nicolae
Supun la vot :
- Cine este pentru ? 10
- Cine este împotrivă ?- Dacă se abţine cineva ? Domnul consilier Dragomir Ioan
Supun la vot :
- Cine este pentru ? 10
- Cine este împotrivă ?- Dacă se abţine cineva ? Domnul consilier Dragomir Ioan-Daniel
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Supun la vot :
- Cine este pentru ? 10
- Cine este împotrivă ?- Dacă se abţine cineva ? Domnul consilier Lupescu Stefan
Supun la vot :
- Cine este pentru ? 10
- Cine este împotrivă ?- Dacă se abţine cineva ? Domnul consilier Podişan Nicolae
Supun la vot :
- Cine este pentru ? 10
- Cine este împotrivă ?- Dacă se abţine cineva ? Domnul consilier Poenariu Nicolae
Supun la vot :
- Cine este pentru ? 10
- Cine este împotrivă ?- Dacă se abţine cineva ? Pentru că s-a votat validarea alegerii consilierilor, rog pe doamna secretar să dea citire proiectului
de hotărâre privind validarea mandatelor consilierilor.
Supun la vot în ansamblu proiectul de hotărâre a Consiliului Local al Comunei Boiţa privind
validarea mandatelor consilierilor locali aleşi la data de 05 iunie 2016.
- Cine este pentru ? 11 voturi pentru.
- Cine este împotrivă ?
- Dacă se abţine cineva ?
S-a adoptat Hotărârea nr. 2 cu un număr de 11 voturi
3. La punctul trei al ordinii de zi este prevăzută depunerea jurământului de către consilierii ale căror
mandate au fost validate .
Dau cuvântul secretarului localităţii.
- Vă rog să-mi permiteţi să dau citire jurământului, după care, rostesc numele fiecărui consilier în
ordine alfabetică, care în picioare cu mâna stângă pe Constituţie şi pe Biblie, va da citire jurământului şi
va semna individual textul acestuia, care va fi imprimat pe un formular special.
4. Întrucât jurământul a fost depus de către toţi cei 11 consilieri, rog pe doamna secretar să dea citire
proiectului de hotărâre. Consiliul local se declară legal constituit dacă majoritatea consilierilor locali
validaţi au depus jurământul.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind constituirea Consiliului local al Comunei Boiţa ales la
05 iunie 2016.
Supun la vot :
- Cine este pentru ? 11
- Cine este împotrivă ?
- Dacă se abţine cineva ?
Hotărârea nr. 3 a fost adoptată cu 11 voturi.
- Declar legal constituit Consiliul local al comunei Boiţa.
Vă felicităm pe toţi consilierii şi să le urăm acum, la început de drum, sănătate şi succes în
activitate.
Dl. Cocoș Nicolae – O felicit în primul rând pe dna. Balint Aspăzica, pentru că este singura femeie
consilier local după atâta timp și pe ceilalți tineri consilieri locali, pentru că viitorul este tineretul.
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5. În continuare trecem la punctul următor al ordinii de zi şi anume, alegerea preşedintelui de
şedinţă:
Propun alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de 3 luni. Se supune la vot propunerea și se
aprobă cu 11 voturi pentru.
Vă rugăm să faceţi propuneri pentru alegerea preşedintelui de şedinţă.
Domnul Basarabă Nicolae îl propune preşedinte de şedinţă pe domnul consilier Poenariu Nicolae.
Domnul Lupescu Ștefan îl propune preşedinte de şedinţă pe domnul consilier Cocoș Nicolae.
Domnul Cocoș Nicolae îl propune preşedinte de şedinţă pe domnul consilier Lupescu Ștefan.
Se supune la vot alegerea preşedintelui de şedinţă ( cu votul majorităţii consilierilor în funcţie).
- Cine este pentru dl. Poenariu Nicolae ? 7 voturi pentru: dl. Albu Ioan, dl.
dl. Basarabă Nicolae, dl. Bălțat Nicolae, dl. Cocă Ioan, Dragomir Ioan,
Dragomir Ioan-Daniel, dl. Podişan Nicolae.
- Cine este împotrivă ?
- Dacă se abţine cineva ? 4 voturi: dl. Cocoș Nicolae, dl. Poenariu Nicolae
dl. Lupescu Stefan şi dna. Balint Aspăzica.

În urma votului dumneavoastră a fost ales preşedinte al consiliului local domnul Poenariu Nicolae
pe o durata de 3 luni.
Se adoptă Hotărârea nr . 4 cu 7 voturi pentru şi 4 abţineri.
În continuare domnul Poenariu Nicolae, preşedinte de şedinţă ales preia conducerea şedinţei.
Ia cuvântul preşedintele de şedinţă nou ales
Vă mulţumesc pentru alegerea mea în calitate de preşedinte al primei şedinţe ordinare a consiliului
local şi vă propun să trecem la punctul următor:
6. Alegerea viceprimarului.
Vă fac cunoscut că, pentru alegerea viceprimarului se pot face propuneri de către oricare dintre
consilieri.
Dl. Cocoș Nicolae solicită luarea unei pauze de 5 minute în vederea discutării propunerilor pentru
alegerea viceprimarului. Se aprobă cu 11 voturi pentru.
Pentru alegerea viceprimarului sunt necesare voturile majorităţii consilierilor în funcţie, din rândul
membrilor acestuia.
Alegerea viceprimarului se face prin vot secret, pe durata mandatului consiliului local. Pe durata
exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de
indemnizaţia aferentă acestui statut.
Vă rog să faceţi propuneri motivate.
Domnul Basarabă Nicolae îl propune pe dl. Dragomir Ioan.
Domnul Lupescu Stefan îl propune pe dl. Basarabă Nicolae.
Domnul Cocoș Nicolae îl propune pe dl. Dragomir Ioan-Daniel.
Domnul Basarabă Nicolae refuză acceptarea candidaturii.
Secretarul va proceda la înscrierea numelor în buletinul de vot.
În urma votului, domnul Dragomir Ioan a obținut 7 voturi pentru, dl. Dragomir Ioan-Daniel, 3
voturi, iar un vot a fost nul.
Ca urmare a votului dumneavoastră a fost ales viceprimar al comunei Boiţa domnul Dragomir
Ioan cu un număr de 7 voturi pentru, adoptându-se Hotărârea nr.5 .
Să felicităm viceprimarul şi să-i urăm multă sănătate, putere de muncă şi succes în activitate .
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Dl. viceprimar – Vă mulţumesc pentru cel de-al doilea mandat de viceprimar încredinţat.
7. Propun să trecem la punctul 7 al ordinii de zi şi anume aprobarea: numărului şi componenţei comisiilor
de specialitate pe principalele domenii de activitate.
În conformitate cu prevederile art. 15 din O.G. 35 /2002, consiliul local pentru buna desfăşurare a
activităţii stabileşte şi organizează comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate.
Vă rog să faceţi propuneri asupra numărului de comisii în funcţie de specificul local şi nevoile,
activităţile consiliului.
Domnul Poenariu Nicolae propune un număr de 3 comisii pe următoarele domenii :
1. Agricultură, juridică şi de disciplină;
2. Activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism;
3. Învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport
activităţi social-culturale, culte
Se supune la vot :
- Cine este pentru ? 11 voturi pentru.
- Cine este împotrivă ? - Dacă se abţine cineva ? - Vă rog să faceţi propuneri nominale pentru membrii comisiilor, precizând şi apartenenţa lor
politică.
- Precizăm că numărul membrilor din fiecare comisie trebuie să fie impar.
Domnul Albu Ioan propun pe domnul Basarabă Nicolae de la PSD, dl. Dragomir Ioan de la PSD,
dl. Podişan Nicolae de la PSD, Cocă Ioan de la PSD şi dl. Bălțat Nicolae de la PNL, pentru Comisia
Activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism.
Domnul Cocoș Nicolae propun pe domnul Basarabă Nicolae de la PSD, dl. Dragomir Ioan de la
PSD, dl. Podişan Nicolae de la PSD, Cocă Ioan de la PSD şi dl. Albu Ioan de la PSD, pentru Comisia
Activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism.
Domnul Basarabă Nicolae propun pe domnul Albu Ioan de la PSD, domnul Poenariu Nicolae de la
PSD, şi dl. Dragomir Daniel de la PNL, pentru Comisia Învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie
socială, protecţie copii, tineret şi sport activităţi social-culturale, culte.
Domnul Cocoș Nicolae propun pe doamna Balint Aspăzica de la PNL, domnul Albu Ioan de la
PSD, şi dl. Dragomir Daniel de la PNL, pentru Comisia Învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie
socială, protecţie copii, tineret şi sport activităţi social-culturale, culte.
Domnul Dragomir Ioan propun pe domnul Cocoș Nicolae de la PNL, dna. Balint Aspăzica de la
PNL şi dl. Lupescu stefan - independent, pentru Comisia Agricultură, juridică şi de disciplină.
Se trece la votul deschis.
- Cine este pentru propunerea făcută de dl. Albu Ioan pentru componenţa Comisiei Activităţi
economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism? 9 voturi pentru.
- Cine este împotrivă ? - Dacă se abţine cineva? – 2 abțineri (dl. Balint aspăzica și Dl. Cocoș Nicolae)
- Cine este pentru propunerea făcută de dl. Basarabă Nicolae pentru componenţa Comisiei
Învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport, activităţi socialculturale, culte? 6 voturi pentru.
- Cine este împotrivă? – 2 (dl. Cocoș Nicolae, dna. Bălțat Aspăzica)
- Dacă se abţine cineva? – 3 (dl. Dragomir Daniel, dl. Bălțat Nicolae)
- Cine este pentru propunerea făcută de dl. Dragomir Ioan pentru componenţa Comisiei
Agricultură, juridică şi de disciplină? 11 voturi pentru.
- Cine este împotrivă ? - Dacă se abţine cineva?-.
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După constituirea comisiilor fiecare comisie îşi alege cu votul deschis al majorităţii consilierilor ce
o compun câte un preşedinte şi câte un secretar.
Comisia Învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport,
activităţi social-culturale, culte, şi-a ales preşedinte pe dl. Albu Ioan şi secretar pe dl. Poenariu Nicolae.
Comisia Agricultură, juridică şi de disciplină, şi-a ales preşedinte pe dl. Lupescu Ștefan şi secretar
pe dna. Balint Aspăzica.
Comisiei Activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi
turism, şi-a ales preşedinte pe dl. Basarabă Nicolae şi secretar pe dl. Dragomir Ioan.
Se supune la vot proiectul hotărârii privind stabilirea numărului membrilor fiecărei comisii şi
modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri sau consilieri independenţi, precum şi
componenţa nominală a acestora.
- Cine este pentru?
- Cine este împotrivă?
- Dacă se abţine cineva?
A fost adoptată Hotărârea nr. 6 cu un număr de 11 voturi.
Ca urmare a faptului că au fost epuizate toate punctele de pe ordinea de zi, declar şedinţa închisă
şi-l rog pe reprezentantul prefectului să ia cuvântul.

PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ,
Poenariu Nicolae

SECRETAR,
Petru Georgiana

ASISTENŢI:
Consilier, Bălțat Nicolae
Consilier, Cocă Ioan
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