ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
COMUNA ORLAT
CONSILIUL LOCAL:
PROCES - VERBAL
încheiat azi 23 . 06 . 2016 , ora 12:00 , în şedinţa de constituire a
Consiliului Local al Comunei Orlat
Se declară deschisă şedinta de constituire a Consiliului Local Orlat , din data de 23.06.2016. ,
ora 12 . Sunt prezenti 13 consilieri declarati alesi la data de 05.06.2016 ; absenţi : - nu este cazul .
Participa la sedinta de constituire din partea Institutiei Prefectului Judetului Sibiu dna
subprefect Şandru Anca Livia .
Aceasta prezinta mesajul de deschidere al prefectului şi invita la prezidiu pe domnul Albu
Nicolae, cel mai în vârstă dintre consilieri, precum şi pe Rodeanu Elena Simona si Verde Gheorghe , cei
mai tineri dintre consilieri, pentru a prelua conducerea şedinţei.
Se prezinta şi se supune la vot , următorul proiect al ordinii de zi :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Proiect de hotărâre privind alegerea comisiei de validare a consiliului local
Proiect de hotărârea privind validarea (invalidarea) mandatelor consilierilor aleşi
Depunerea jurământului de către consilierii ale căror mandate au fost validate
Proiect de hotărâre privind constituirea consiliului local
Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului
Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate
Depunerea jurământului de către primar
Se supune la vot proiectul ordinii de zi anunţat si se aproba cu 13 voturi pentru .

Ia cuvântul decanul de vârstă ; conform prevederilor legii acesta propune o pauza în care
secretara localităţii prezinta dosarele consilierilor aleşi şi cele ale supleanţilor lor, aşa cum acestea au fost
primite de la biroul electoral de circumscripţie.
Secretara localitătii prezinta dosarele consilierilor alesi primite le de Biroul Electoral de
Circumscrieptie nr. 44 Orlat . Mentioneaza ca , procedura de validare a primarului declarat ales a fost
finalizata , si deoarece aceata a candidat şi pentru funcţia de consilier şi a obţinut mandatul, dosarul
primarului este însoţit de opţiunea scrisă pentru functia de primar , urmând a fi validat in functia de consilier
local dl Verde Gheorghe următorul supleant pe lista Partidului National Liberal .
În continuare se trece la primul punct al ordinii de zi si anume alegerea comisiei de validare .
Presedintele de sedinta supune la vot numărul de 3 consilieri pentru componenţa comisiei de
validare ; se aproba aceasta propunere cu 13 voturi pentru .
Se fac propuneri pentru membrii comisiei , precizându- se şi apartenenţa lor politică .

Dl Milea Ioan propune pe domnii Lazar Aurel - Ioan si Verde Gheorghe de la Partidul
National Libearl . Mentioneaza ca propune 2 consilieri avand in vederea ponderea consilierilor PNL in
Consiliul Local al Comunei Orlat .
Dl Giurculeţ Ioan propune pe dl Biriş Valentin , candidat independent .
Dl Muntean Ioan propune pe dl. Muntean Petru, candidat independent.
Nu mai sunt alte propuneri .
Având în vedere că s-au facut un numar de 3 propuneri prin care au fost nominalizate 4
persoane , se supune la vot , nominal , fiecare propunere .
Pentru dl. Lazăr Aurel sunt 12 voturi pentru si 1 impotriva , pentru Verde Gheorghe sunt 7
voturi pentru si 6 impotriva , pentru dl. Biriş Valentin sunt 7 voturi pentru si 6 împotrivă , iar pentru dl
Muntean Petru sunt 9 voturi pentru şi 4 împotrivă . Avand in vedere ca dl. Verde Gheorghe si dl. Biriş
Valentin au întrunit acelaşi nr. de voturi , se supune din nou la vot cele 2 propuneri iar pentru dl Verde
Gheorghe sunt 7 voturi iar pentru dl Biriş Valentin sunt 6 voturi .
Avand în vedere rezultatul votării , se alege comisia de validare a Consiliului Local al
Comunei Orlat în următoarea componenţă: Lazăr Aurel Ioan , Verde Gheorghe şi Muntean Petru .
După alegere, comisia îşi desemneaza preşedintele pe dl. Lazăr Aurel si secretarul Verde
Gheorghe .
Se supune la vot în ansamblu proiectul de hotarare al Consiliului local al comunei Orlat
privind alegerea comisiei de validare .
Cu 13 voturi pentru se adoptă Hotărârea nr. 1 prin care se alege comisia de validare a
Consiliului Local al Comunei Orlat , Judeţul Sibiu , în următoarea componenţă :
Nr
.
crt
1
2
3

Funcţia

Preşedinte
Secretar
Membru

Numele şi prenumele

LAZĂR AUREL IOAN
VERDE GHEORGHE
MUNTEAN PETRU

Apartenenţa politică

PNL
PNL
INDEPENDENT

Comisia de validare va funcţiona pe întreaga durată a mandatului Consiliului Local al
Comunei Orlat .
Se ia o noua pauza pentru a da posibilitatea comisiei de validare să întocmească procesul
verbal privind verificarea legalităţii alegerilor consilierilor.
Ia cuvantul secretara localităţii si prezenta dosarul validării primarului şi opţiunea scrisă a
acestuia pentru functia de primar .
Întrucât primarul şi–a exprimat opţiunea pentru funcţia de primar, va fi prezentat spre
validare mandatul supleantului de pe listă si anume dl Verde Gheorghe următorul supleant pe lista
Partidului National Liberal .
Ia cuvântul domnul Lazar Aurel Ioan , care a fost ales preşedintele comisiei de validare,
pentru a prezenta raportul .
Se supune la vot validarea fiecărui consilier în parte, în ordine alfabetică . Consilierul supus
validării se ridica în picioare , el nu va vota .
Se valideaza mandatul fiecarui consilier in parte , respectiv :

Nr crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nume şi prenume
ALBU ILIE
ALBU NICOLAE
BIRIŞ VALENTIN
BORDEANU NICOLAE
GIURCULEŢ IOAN
LAZĂR AUREL - IOAN
MILEA IOAN
MUNTEAN IOAN
MUNTEAN PETRU
OPREA ARTENIE OCTAVIAN
RODEANU ELENA SIMONA
TOPÎRCEAN DUMITRU
VERDE GHEORGHE

Apartenenţa politică
PNL
PNL
PV
PSD
PSD
PNL
PNL
INDEPENDENT
INDEPENDENT
PSD
PNL
PNL
PNL

Fiecare mandat este validat cu 12 voturi . Pentru că s-a votat validarea alegerii consilierilor ,
secretara localitatii da citire proiectului de hotărâre privind validarea mandatelor consilierilor .
Se supune la vot în ansamblu proiectul de hotărâre a Consiliului Local al comunei Orlat
privind validarea mandatelor consilierilor locali aleşi la data de 5 iunie 2016 .
Cu 13 voturi pentru se adoptă Hotărârea nr. 2 prin care se validează mandatele consilierilor
aleşi la data de 5 iunie 2016, pentru Consiliul Local al Comunei Orlat , după cum urmează:
Nr crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nume şi prenume
ALBU ILIE
ALBU NICOLAE
BIRIŞ VALENTIN
BORDEANU NICOLAE
GIURCULEŢ IOAN
LAZĂR AUREL - IOAN
MILEA IOAN
MUNTEAN IOAN
MUNTEAN PETRU
OPREA ARTENIE OCTAVIAN
RODEANU ELENA SIMONA
TOPÎRCEAN DUMITRU
VERDE GHEORGHE

Apartenenţa politică
PNL
PNL
PV
PSD
PSD
PNL
PNL
INDEPENDENT
INDEPENDENT
PSD
PNL
PNL
PNL

La punctul trei al ordinii de zi este prevăzută depunerea jurământului de către consilierii ale
căror mandate au fost validate .
Ia cuvântul secretara localităţii ; aceasta da citire următorului jurământ :
’’Subsemnatul ………….., consilier local al Consiliului local Orlat, în conformitate cu prevederile art. 32
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
depun în faţa Consiliului local următorul jurământ:

„Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi
priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Orlat . Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”.
, după care, rosteşte numele fiecărui consilier în ordine alfabetică, care în picioare cu mâna stângă pe
Constituţie şi pe Biblie , pronunţă cuvântul „ JUR ” şi semnează individual textul acestuia .
Având în vedere că toţi cei 13 consilieri au depus jurământul de credinţă , prin Hotârârea nr.
3 adoptată cu 13 voturi pentru , se constituie Consiliul Local al Comunei Orlat , Judeţul Sibiu , în
următoarea componenţă :
Nr crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nume şi prenume
ALBU ILIE
ALBU NICOLAE
BIRIŞ VALENTIN
BORDEANU NICOLAE
GIURCULEŢ IOAN
LAZĂR AUREL - IOAN
MILEA IOAN
MUNTEAN IOAN
MUNTEAN PETRU
OPREA ARTENIE OCTAVIAN
RODEANU ELENA SIMONA
TOPÎRCEAN DUMITRU
VERDE GHEORGHE

Apartenenţa politică
PNL
PNL
PV
PSD
PSD
PNL
PNL
INDEPENDENT
INDEPENDENT
PSD
PNL
PNL
PNL

În continuare se trece la punctul următor al ordinii de zi şi anume, alegerea preşedintelui de
şedinţă .
Domnul Albu Nicolae propune preşedinte de şedinţă pe domnul consilier Milea Ioan .
Se supune la vot alegerea preşedintelui de şedinţă .
Cu 13 voturi pentru se adoptă Hotărârea nr. 4 prin care dl Milea Ioan este ales presedinte de
sedinta .
In continuare dl Milea Ioan , preşedinte de şedinţă ales , preia conducerea şedinţei .
Se trece la alegerea viceprimarului .
Domnul Albu Nicolae propune pe dl Milea Ioan .
Domnul Muntean Petru propune pe dl Albu Ilie .
Nu mai sunt alte propuneri .
Secretara localitătii procedeaza la înscrierea numelor pe buletinele de vot . Mentioneaza ca
înscrierea se va face in ordinea propunerilor facute . Exprimarea votului se va face prin înscrierea semnului
“X” în interiorul patrulaterului din dreptul candidatului pentru care se votează. De asmenea mai specifică că
sunt nule buletinele de vot pe care se exprimă mai mult de o opţiune şi cele pe care nu s-a exprimat nicio
opţiune.

Se voteaza , iar rezultatul votării este următorul : dl Milea Ioan 9 voturi pentru si dl Albu Ilie
4 voturi pentru .
Ca urmare a rezltatului votului , se adopta Hotărârea nr. 5 prin care domnul Milea Ioan a fost
ales viceprimar al Comunei Orlat cu un număr de 9 voturi .
Se trece mai departe la stabilirea numărului şi componenţei comisiei de specialitate pe
principalele domenii de activitate .
Se propune de dl Milea Ioan , presedintele de sedinta , un numar de 3 comisii cu urmatoarele
denumiri si urmatoarea componenta :
1. Comisia de agricultura , amenajarea teritoriului si urbanism , protectia mediului si turism , sport cu 5
membrii .
2. Comisia pentru activitati economico – financiare , munca si protectie sociala cu 5 membrii .
3. Comisia pentru activitati social – culturale , culte , invatamant , sanatate si familie , protectie copii cu 3
membrii .
1. Comisia de agricultură , amenajarea teritoriului şi urbanism , protecţia mediului şi turism , sport
Componenţa:
1. LAZĂR AUREL – IOAN
2. ALBU NICOLAE
3. ALBU ILIE
4. OPREA ARTENIE - OCTAVIAN
5. GIURCULEŢ IOAN
2. Comisia pentru activităţi economico – financiare , muncă şi protecţie socială
Componenţa:
1. MILEA IOAN
2. TOPÎRCEAN DUMITRU
3. RODEANU ELENA SIMONA
4. MUNTEAN PETRU
5. BORDEANU NICOLAE
3. Comisia pentru activităţi social – culturale , culte , învăţământ , sănătate şi familie , protecţie copii
Componenţa:
1.VERDE GHEORGHE
2.BIRIŞ VALENTIN
3.MUNTEAN IOAN
Dl Oprea propune ca sportul de la prima comisie să fie trecut la a treia , cea pentru activităţi
social – culturale , culte , învăţământ , sănătate şi familie , protecţie copii .
Dl Milea menţioneaza că fiecare propunere va fi supusă votului .
Se supune la vot propunerea dlui Milea , iar rezultatul votului este următorul : 8 voturi
pentru , 4 împotrivă , o abţinere .
Se supune la vot propunerea dlui Oprea , iar rezultatul votului este următorul : 4 voturi
pentru , 8 împotrivă , o abţinere .

In concluzie propunerea dlui Milea intruneşte cel mai mare număr de voturi .
De asemenea dl. Oprea mai propune ca dl. Giurculeţ Ioan de la Comisia pentru agricultură să
fie înlocuit de dl Bordeanu Nicolae de la comisia pentru activităţi economico financiare şi invers.
Dl Giurculeţ menţionează că , conform Legii administratiei publice locale nr. 215 consilierii
pot face parte din alte comisii decat aceea in care au fost propusi .
Se supune la vot propunerea dlui Milea privind componenta comisiilor , iar rezultatul
votului este următorul : 9 voturi pentru , 3 împotrivă , o abţinere .
Se supune la vot propunerea dlui Oprea privind componenta comisiilor , iar rezultatul
votului este următorul : 3 voturi pentru , 9 împotrivă , o abţinere .
Urmare a rezultatului votării se adopta Hotărârea nr. 6 prin care se aleg comisiile de
specialitate ale Consiliului Local al Comunei Orlat , pe domenii de activitate , cu următoarele denumiri şi
componenţe :
1. Comisia de agricultură , amenajarea teritoriului şi urbanism , protecţia mediului şi turism , sport
Componenţa:
1. LAZĂR AUREL – IOAN
2. ALBU NICOLAE
3. ALBU ILIE
4. OPREA ARTENIE - OCTAVIAN
5. GIURCULEŢ IOAN
2. Comisia pentru activităţi economico – financiare , muncă şi protecţie socială
Componenţa:
1. MILEA IOAN
2. TOPÎRCEAN DUMITRU
3. RODEANU ELENA SIMONA
4. MUNTEAN PETRU
5. BORDEANU NICOLAE
3. Comisia pentru activităţi social – culturale , culte , învăţământ , sănătate şi familie , protecţie copii
Componenţa:
1. VERDE GHEORGHE
2. BIRIŞ VALENTIN
3. MUNTEAN IOAN
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi şi anume depunerea jurământului de către primar ales şi
validat , dl Gâţă Aurel .
Se dă cuvântul domnului primar pentru a depune jurământul de credinţă în faţa consiliului
local . Dl Gâţă Aurel , primarul ales la data de 5 iunie 2016 depune următorul jurământ :
,,Subsemnatul GÂŢĂ AUREL primar al comunei Orlat, judeţul Sibiu, în conformitate cu prevederile
art. 32 şi 60 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, depun în faţa Consiliului local următorul jurământ:
„Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi
priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Orlat . Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”.

Ca urmare a faptului că au fost epuizate toate punctele de pe ordinea de zi, se declara şedinţa
închisă .

PRESEDINTE de sedinta ,
CONSILIER :
MILEA IOAN
SECRETAR
VULEA MONICA – ELENA

