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Consiliului Local Brusturi 

 

 

 Incheiat astazi 22 iunie  2016 in cadrul sedintei de constituire a Consilului Local al 

comunei Brusturi. 

 Sedinta de constituire a fost deschisa de domnul Subprefect al judetului Neamt 

Gheorghe Neculae,care precizeaza urmatoarele: 

 In conformitate cu prevederile art.30 alin.(1) din Legea administratiei publice locale 

nr.215/2001,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare si art.1 alin.(1) din 

“Regulamentul-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale”constituirea 

consiliilor locale se face in termen de 20 zile de la data desfasurarii alegerilor,dupa 

indeplinirea prevederilor art.47 alin.(1),(2) si (5) din Legea nr.334/2006 privind finantarea 

partidelor politice si a campaniilor electorale,republicata,cu completarile ulterioare. 

Convocarea consilierilor declarati alesi, la alegerile locale din iunie 2016, pentru sedinta de 

consituire, se face de catre prefect,prin ordin. 

 Drept urmare,prin Ordinul nr.221 din 21 iunie 2016 Prefectul Judetului Neamt a 

convocat consilierii declarati alesi in sedinta de constituire a Consiliului local al comunei 

Brusturi. 

 La sedinta participa Subprefectul Judetului Neamt-domnul Gheorghe 

Neculae,primarul ales domnul Lozonschi Daniel,precum si 13 consilieri locali. 

 Urmare apelului nominal al consilierilor alesi facut de doamna Dirloman Viorica-

secretarul comunei,s-a constatat ca la sedinta sunt prezenti toti consilierii care au fost  

alesi,sedinta fiind legal constituita si se pot incepe lucrarile. 

 Prima parte a sedintei este condusa de cel mai in varsta consilier,care este dl.Obreja 

Constantin,fiind asistat de doi consilieri dintre cei mai tineri,respectiv dl.Badarau 

Gheorghe-Sorin si dl.Cretu Florin,care preiau lucrarile sedintei. 

 Se ia o pauza in timpul careia secretarul unitatii administrativ-teritoriale prezinta 

presedintelui de varsta si celor doi asistenti dosarele consilierilor declarati alesi si pe cele 

ale supleantilor lor,asa cum au fost primite de la Biroul Electoral de Circumscriptie . 

 Se reiau lucrarile si presedintele de varsta-domnul Obreja Constantin prezinta 

urmatorul proiect al ordinii de zi: 

 1.Alegerea comisiei de validare; 

 2.Prezentarea procesului verbal incheiat de comisia de validare cu propunerile de 

validare sau invalidare a mandatelor consilierilor declarati alesi; 

 

 



 

 3.Validarea sau invalidarea mandatelor consilierilor alesi; 

 4.Depunerea juramantului de catre consilierii ale caror mandate au fost validate; 

 5.Constatarea consiliului local ca legal constituit; 

 6.Alegerea presedintelui de sedinta; 

 7.Prezentarea hotararii judecatoresti de validare a mandatului primarului(daca 

procedura de validare a fost finalizata) ; 

 8.Depunerea juramantului de catre primar(daca mandatul a fost validat); 

 9.Alegerea viceprimarului; 

 10.Aprobarea numarului si componentei comisiilor de specialitate pe principalele 

domenii de activitate. 

 Supus la vot proiectul ordinii de zi  a fost aprobat in unanimitate de voturi si se trece 

la primul punct-ALEGEREA COMISIEI DE VALIDARE. 

 Consilierii declarati alesi aleg prin vot  deshis,exprimat prin ridicare de maini,dintre 

membrii lor,pe intreaga durata a mandatului consiliului, o comisie de validare alcatuita din 

3 consilieri. 

 Tinand seama de numarul consilierilor se supune la vot si se aproba in unanimitate 

de voturi comisia de validare  formata din 3 membri. 

 Presedintele de varsta invita a se face propuneri nominale pentru componenta 

comisiei,cu recomandarea ca propunerile sa reflecte,pe cat posibil,configuratia politica a 

consiliului. 

 Se fac propuneri nominale pentru urmatorii:Damian Catalin Constantin-

PSD,Apostol Constantin-PRU si Gavriloaia Gheorghe-PNL. 

 Se supune la vot si se aproba in unanimitate de voturi,rezultatul consemnandu-se in 

Hotararea nr.1. 

 Dupa alegerea comisiei de validare se dispune o noua pauza,membrii comisiei de 

validare alegandu-si prin vot deschis un presedinte si un secretar,acestia fiind:dl.Gavriloaia 

Gheorghe-presedinte si dl.Damian Catalin-Constantin-secretar,dupa care se examineaza de 

catre comisie legalitatea alegerii fiecarui consilier,pe baza dosarelor primite de la biroul 

electoral de circumscriptie si se incheie un proces verbal cu propunerile de validare sau 

invalidare a mandatelor. 

Domnul Lozonschi Daniel-primar ales si consilier opteaza pentru functia de 

primar,depunand o cerere in acest sens,urmand sa fie examinat in vederea validarii,dosarul 

supleantului. 

Comisia constata ca au fost respectate conditiile legale ,fapt pentru care a hotarat   

validarea unui numar de 13 consilieri . 

 Dupa  pauza se trece la al doilea punct de pe ordinea de zi:PREZENTAREA 

PROCESULUI VERBAL INCHEIAT DE COMISIA DE VALIDARE CU 

PROPUNERILE DE VALIDARE A CONSILIERILOR DECLARATI ALESI,iar 



pesedintele comisiei de validare domnul Gavriloaia Gheorghe da citire procesului-verbal si 

anexei acestuia. 

 Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi:VALIDAREA SAU INVALIDAREA 

MANDATELOR CONSILIERILOR ALESI. 

 Se face precizarea ca validarea mandatelor se face in ordine alfabetica,prin votul 

deschis al majoritatii consilierilor prezenti la sedinta,rezultatul consemnandu-se in 

hotararea nr.2. 

 Se trece la punctul 4 al ordinii de zi:DEPUNEREA JURAMANTULUI DE 

CATRE CONSILIERII ALE CAROR MANDATE AU FOST VALIDATE. 

 Secretarul comunei,d-na Dirloman Viorica,da citire juramantului: 

“Jur sa respect Constitutia si legile tarii si sa fac cu buna credinta tot ceea ce sta in 

puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Brusturi.Asa sa imi 

ajute Dumnezeu!”,dupa care face apelul nominal al consilierilor alesi ale caror mandate 

au fost validate. 

 Consilierii se prezinta in ordine alfabetica,in fata unei mese special amenajate unde 

se afla Constitutia si Biblia.Consilierul pune mana stanga atat pe Constitutie,cat si pe 

Biblie,si pronunta cuvantul”JUR”,dupa care semneaza juramantul de credinta in doua 

exemplare,un exemplar pastrandu-se la dosarul de validare,iar al doilea se inmaneaza 

consilierului. 

 Se trece la punctul 5 al ordinii de zi:CONSTATAREA CONSILIULUI LOCAL 

CA LEGAL CONSTITUIT 

 Avand in vedere ca s-au validat mandatele tuturor consilierilor locali , s-a depus 

juramantul de cei in cauza si ca au fost indeplinite conditiile prevazute de lege,se supune la 

vot punctul 5 al ordinii de zi ,care se aproba cu unanimitate de voturi,fapt consemnat in 

hotararea nr.3. 

 Dupa declararea consiliului ca legal constituit se trece la punctul 6 al ordinii de zi: 

ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA. 

 Se fac propuneri in acest sens si dl.Damian Catalin-Constantin propune pe  domnul 

Obreja Constantin,pentru a conduce sedintele consiliului local. 

 Nemaifiind o alta propunere se supune la vot si se adopta in unanimitate de 

voturi,rezultat consemnat in hotararea nr.4. 

 Domnul Obreja Constantin,presedinte de sedinta informeaza consilierii ca punctele 7 

si 8 de pe ordinea de zi vor fi prezentate intr-o sedinta viitoare ,pentru a putea fi prezent si 

domnul judecator,in vederea prezentarii hotararii judecatoresti de validare a mandatului 

primarului,precum si depunerea juramantului de catre primar. 

 Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi :ALEGEREA VICEPRIMARULUI. 

 Consiliul local alege din randul membrilor sai viceprimarul. 

 Propunerea de candidati pentru alegerea viceprimarului se face de catre consilieri. 



 Pentru alegerea viceprimarului se foflosesc buletine de vot,iar exercitarea votului se 

face intr-o cabina special amenajata,putandu-se folosi la alegere,una dintre urmatoarele 

modalitati: 

a)fiecare consilier primeste un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele 

tuturor candidatilor.Din lista candidatilor vor fi barate printr-o linie orizontala numele 

tuturor candidatilor pe care consilierul nu doreste sa ii aleaga.Pe buletin va ramane nebarat 

numele consilierului pe care doreste sa il aleaga viceprimar; 

b)pe buletinul de vot se scrie cuvantul”DA”in dreptul numelui celui pe care doreste 

sa il voteze. 

c)alte modalitati la alegerea consiliului; 

- este declarat viceprimar,candidatul care va obtine votul majoritatii consilierilor in functie; 

- in situatia in care nici unul din candidati nu a obtinut numarul necesar de voturi se 

organizeaza al doilea tur de scrutin,in aceeasi sedinta,la care vor participa candidatii situati 

pe primele doua locuri.La al doilea tur de scrutin este declarat ales viceprimar consilierul 

care a obtinut cel mai mare numar de voturi. 

-in caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin,la care vor participa numai 

candidatii care se afla in aceasta situatie.Va fi declarat ales candidatul care a obtint cele 

mai multe voturi. 

 In raport cu prevederile legale invocate se trece la stabilirea modalitatilor de 

votare,iar presedintele de sedinta supune la vot deschis prima modalitate,care este aprobata 

de toti consilierii prezenti. 

 Se fac propuneri si dl Apostol Constantin il propune in functia de viceprimar pe 

dl.Damian Catalin-Constantin,dl.Damian Catalin-Constantin propune pe dl.Raucescu 

Niculae,dl.Raucescu Niculae propune pe dl.Obreja Constantin,dl.Gavriloaia Gheorghe 

propune pe dl.Draganescu Simion,Draganescu Simion propune pe dl.Gavriloaia 

Gheorghe,Badarau Sorin propune pe dl.Horea Gheorghe si dl Badarau Constantin propune 

pe dl.Fodor Cristinel. 

 In continuare se ia pauza pentru a se completa buletinele de vot. 

 In ordine alfabetica se incepe procesul de vot. 

 Presedintele comisiei de validare dl.Gavriloaia Gheorghe prezinta rezultatul alegerii 

viceprimarului,la primul tur,rezultand urmatorul scor:Obreja Constantin-6 voturi,Raucescu 

Niculae-5 voturi,Horea Gheorghe-1 vot si 1 vot nul.Intrucat nici un candidat nu a intrunit 

numarul total de voturi se organizeza al doilea tur de scrutin,la care participa candidatii 

situati pe primele doua locuri. 

 Se ia o pauza pentru a se completa buletinele de vot pentru turul doi de scrutin. 

 Se incepe procesul de votare pentru turul doi. 

 Domnul Gavriloaia Gheorghe prezinta rezultatul alegerii viceprimarului,la al doilea 

tur de scrutin:dl.Raucescu Niculaie-7 voturi,ales viceprimar cu 7 voturi din totatul de 13 

consilieri prezenti ,iar dl Obreja Constantin a obtinut 6 voturi. 



 

 Alegerea viceprimarului este consemnata in hotararea nr.5. 

 Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi:APROBAREA NUMARULUI SI 

COMPONENTEI COMISIILOR DE SPECIALITATE PE PRINCIPALELE DOMENII 

DE ACTIVITATE. 

 Dupa constituire consiliul local isi stabileste si organizeaza comisii de specialitate pe 

principalele domenii de activitate. 

 Domeniile de activitate in care se pot organiza comisii de specialitate,denumirea 

acestora si numarul de membri,care va fi intotdeauna impar,se stabilesc de catre consiliul 

local,in functie de specificul activitatii din fiecare unitate administrativ-teritoriala. 

 In acest sens se fac propuneri privind componenta comisiilor pe principalele domenii 

de activitate: 

 1.Comisia pentru agricultura si activitati economico-financiare ce va fi compusa din 

urmatorii consilieri,conform propunerilor facute: 

 -Gavriloaia Gheorghe,Vrajitoru Vasile,Fodor Cristinel,Raucescu Niculae,Badarau 

Sorin; 

 2.Comisia pentru invatamant,sanatate si familie,activitati social-

culturale,culte,protectie copii,munca si protectie sociala ce va fi formata din: 

 -Badarau Constantin,Horea Gheorghe si Apostol Constantin 

 3.Comisia pentru juridica si disciplina,protectia mediului,turism,amenajarea 

teritoriului si urbanism ce va fi formata din:Draganescu Simion,Damian Catalin-

Constantin,Tofan Ilie,Cretu Florin si Obreja Constantin. 

 Se supune la vot si se constata ca in unanimitate de voturi proiectul de hotarare a fost 

adoptat,iar rezultatul se consemneaza in hotararea nr.6. 

 Domnul subprefect ureaza consilierilor multa putere de munca pentru a putea duce la 

indeplinire proiectele propuse si declara sedinta inchisa. 

 Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 

 

 

                PRESEDINTE DE VARSTA,               PRESEDINTE DE SEDINTA, 

                  OBREJA CONSTANTIN,                   OBREJA CONSTANTIN 

 

 

              CONSILIERI ASISTENTI: 

               BADARAU GHEORGHE-SORIN 

               CRETU FLORIN 

  

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


