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ROMÂNIA  

JUDEŢUL Prahova 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Gura Vitioarei 

 

 

 

 

                                        PROCES – VERBAL 

                                Încheiat astăzi 23.06.2016, orele 9,00 

 
Privind desfăşurarea şedinţei de constituire a Consiliului Local al comunei ales 
la data de 5.06.2016 

 

I. Deschiderea şedinţei de constituire a Consiliului Local al Comunei Gura Vitioarei 

se face de catre reprezentantul Prefectului judeţului Prahova , domnul Coleaşă Paul 

care precizeaza urmatoarele:  
 

Stimaţi consilieri , 
 

Având în vedere Ordinul Prefectului judeţului Prahova nr.181714.06.2016privind 
convocarea Consiliului  Local al Comunei Gura Vitioarei  în şedinţa de constituire, 
astăzi 23.06.2016 , orele 9,00, ne-am întrunit în şedinţa de constituire a noului 
Consiliu local al Comunei Gura Vitioarei care a fost ales la data de 5.06.2016. 

În conformitate cu prevederile art. 30. alin. 2 din Legea administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şedinţa este 
legal constituită dacă sunt prezenţi cel puţin 2/3 din numărul consilierilor aleşi. 

Absenta consilierilor de la şedinţa de constituire este considerata motivata 
daca se face dovada ca aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat 
spitalizarea sau a făcut imposibila prezenta acestora, a unei deplasări in străinătate 
in interes de serviciu sau a unor evenimente de forţa majora. 

La şedinţă sunt prezenţi un număr de 14 consilieri locali din cei 15 aleşi la 
alegerile locale din 5.06.2016, domnii : 

 
1. BRĂGEA CONSTANTIN               -  P.N.L 

2. CONSTANTINESCU VALENTIN – P.N.L 

3. ENACHE DUMITRU                      -  P.N.L 

4. IOSIF ELENA –DOMNICA            - P.S.D. 

5. LEONTE VASILE                            - P.S.D 

6. MANOLE GEORGEL                     -  P.S.D. 

7. NEGOIŢĂ ELENA                         -  A.L.D.E. 

8. NICOLAE VASILE                        -   P.S.D 

9. NIŢĂ GHEORGHE                        -   P.S.D.         
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10.  RADU ION                                      -  P.N.L 

11.  SCHIOPU MARIA- DANIELA     -   P.S.D. 

                        12. SIN ŞTEFĂNIŢĂ- MĂDĂLIN       -  P.N.L.    

                        13. STĂNESCU GHEORGHE              -  P.S.RO                                    

                        14. TIRIFON GHEORGHE                   -  P.N.L. 

          Lipseşte  motivat domnul Vasile Daniel , consilier local P.S.R.O. ,mandatul 

acestuia fiind validat în lipsă . 
          La această şedinţă de constituire participă, fiind convocat, şi primarul ales 
domnul Tirifon Gheorghe , desi procedura de validare a mandatului de catre 
Judecatoria Valenii de Munte nu este finalizată. 
         Conform prevederilor art. 31. alin. I din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
lucrările şedinţei sunt conduse de cel mai în vârstă consilier asistat de 2 consilieri 
dintre cei mai tineri; 

Din analiza datelor personale ale consilierilor rezultă că cel mai în vârstă 
consilier este domnul Niţă Gheorghe, născut in anul 1952, iar cei mai tineri 
consilieri sunt: domnul Sin Ştefăniţă- Madalin, născut in 1981  şi doamna Iosif 
Elena –Domnica nascuta in 1984. 

II.Anunţarea proiectului ordinii de zi şi supunerea acestuia votului 
consilierilor prezenţi. 

Se face de către preşedintele de vârstă , domnul Niţă Gheorghe , care 
prezintă următorul proiect al ordinii de zi: 

1. Alegerea comisiei de validare a mandatelor de consilieri locali. 

2. Validarea mandatelor consilierilor locali aleşi . 

3. Depunerea jurământului de către consilierii locali. 

4. Constituirea Consiliului Local al comunei Gura Vitioarei.    

5. Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Gura 

Vitioarei. 

6. Aprobarea numărului şi componenţei comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local în principalele domenii de activitate .                                              
 
Cu un număr de 14 voturi, proiectul ordinii de zi a fost aprobat. 
Potrivit prevederilor art. 3 din Regulamentul cadru de organizare şi  

funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, 
vom lua o pauză de 15 minute. 

În timpul pauzei, s-au constituit  grupurile de consilieri, iar Secretarul 
unităţii administrativ-teritoriale , d-ra Constantin Nicoleta Corina,  a prezentat 
preşedintelui de vârstă şi asistenţilor acestuia dosarele consilierilor declaraţi aleşi şi 
pe cele ale supleanţilor, primite de la biroul electoral de circumscripţie nr.59 ,  
însoţite  de adresa P.S.D.Prahova , prin care ni se aduce la cunostinta ca domnului 
Paduraru Constantin , consilier ales la alegerile din data de 5.06.2016 i s-a retras 
sprijinul politic din partea partidului pe a carui listă a candidat şi ca nu mai este 
membru al P.S.D. Prahova inainte de validarea mandatului sau .De asemenea , se 
solicita din partea Organizatiei judetene a P.S.D. Prahova validarea primului 
supleant pe lista candidatilor partidului , si anume: validarea mandatului doamnei 
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Iosif  Elena-Domnica ,urmatorul pe lista de candidaţi caruia i se confirma si 
apartenenta la partid.  

Dupâ revenirea din pauză ,continua desfăşurarea lucrărilor şedinţei de 

constituire a Consiliului local.  

Preşedintele de vârstă trece la primul punct al ordinii de zi, dând citire 

prevederilor art. 31 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică 

locala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care precizeaza ca  

pentru validarea mandatelor, consiliile locale aleg prin votul deschis al majorităţii 

consilierilor prezenţi la şedinţa de constituire, dintre membrii lor, pe intreaga durata 

a mandatului, o comisie de validare compusă dintr-un număr de 3 sau 5 consilieri, 

care are rolul de a examina legalitatea alegerii fiecărui consilier şi care propune 

consiliului validarea sau invalidarea mandatului fiecărui consilier local.Comisia de 

validare trebuie să reflecte, pe cât posibil, configuraţia politică a consiliului; 

validarea sau invalidarea se face cu votul majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă. 

Persoana a cărui mandat este supus validării sau invalidării nu participă la vot. 
Propune formarea unei comisii de validare formată din 5 consilieri ; 
Supune la vot numărul de consilieri propus pentru comisia de validare: se  

înregistrează 14 voturi ,, pentru’’. 
Preşedintele de vârstă solicita  să se facă propuneri nominale : 
Domnul Tirifon Gheorghe propune pe domnul Brăgea Constantin . 
Domnul Niţă Gheorghe face urmatoarea  propunere nominala: doamna Iosif 

Elena –Domnica . 
Domnul Constantinescu Valentin propune pe domnul Stănescu Gheorghe , 

domnul Enache Dumitru pe domnul Radu Ion , iar doamna Iosif  Elena –Domnica 
pe domnul Nicolae Vasile. 

S-au supus la vot propunerile făcute : 14 voturi ,, pentru ‘’. 
Comisia de validare işi alege un preşedinte  in persoana domnului Brăgea 

Constantin şi un secretar in persoana doamnei Iosif  Elena-Domnica. 
            Odată cu alegerea comisiei de validare se adoptă şi prima hotărâre a 
Consiliului local. Hotărârea nr.33 a Consiliului Local al comunei Gura 
Vitioarei . 
           Secretarul unitatii administrativ- teritoriale prezinta dosarele consilierilor 
declaraţi aleşi şi pe cele ale supleanţilor lor, aşa cum acestea au fost primite de la 
Biroul electoral de circumscripţie nr.59 (art. 3, alin. 2 din Regulamentul aprobat 
prin Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002), comisiei de validare. 
           Comisia de validare verifică legalitatea alegerii consilierilor şi îsi întocmeste 
procesul-verbal. 

           În continuare , preşedintele de vârstă trece la punctul 2 al ordinii de zi: 
           Dau cuvântul domnului Brăgea Constantin ,preşedintele comisiei de validare 
a mandatelor, pentru a prezenta raportul cu privire la validarea alegerii consilierilor 
având în vedere ca nu există cazuri de incompatibilitate si ca au fost respectate 
prevederile legale in materie. 
           Se supun la vot propunerile comisiei, separat pentru fiecare consilier: 
        BRĂGEA CONSTANTIN – 14 voturi ,, pentru’’ ; 
        CONSTANTINESCU VALENTIN – 14 voturi ,, pentru’’; 
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         ENACHE DUMITRU - 14 voturi ,, pentru’’         

         IOSIF ELENA –DOMNICA- 14 voturi ,, pentru’’         

         LEONTE VASILE  -   14 voturi ,, pentru’’                        

         MANOLE GEORGEL  - 14 voturi ,, pentru’’                  

         NEGOIŢĂ ELENA -  14 voturi ,, pentru’’                      

         NICOLAE VASILE - 14 voturi ,, pentru’’                      

         NIŢĂ GHEORGHE -  14 voturi ,, pentru’’                  

         RADU ION - 14 voturi ,, pentru’’                                                    

         SCHIOPU MARIA- DANIELA -14 voturi ,, pentru’’                  

         SIN ŞTEFĂNIŢĂ- MĂDĂLIN -14 voturi ,, pentru’’                  

         STĂNESCU GHEORGHE - 14 voturi ,, pentru’’                                                         

         TIRIFON GHEORGHE -14 voturi ,, pentru’’.                             

         Domnul VASILE DANIEL va depune jurământul in şedinta următoare de 

Consiliu local.   

          Solicită cuvântul domnul Coleaşă Paul pentru a aduce la cunoştinţă 

prevederile art.91 din legea nr.161/2003 , si anume cazurile de incompatibilitate a 

funcţiei de primar . Având in vedere ca procedura de validare a mandatului de 

primar se afla pe rolul Judecătoriei Vălenii de Munte , funcţia de consilier local a 

acestuia nu este incompatibilă cu cea de actual primar. 
         Validarea alegerii consilierilor locali face obiectul celei de a doua hotărâri a 
Consiliului local, Hotărârea nr.34. 

          Lucrările şedinţei de constituire a Consiliului local continua cu trecerea  

la punctul 3 al ordinii de zi: 
Consilierii ale căror mandate au fost validate depun  în faţa Consiliului 

jurământul  care a fost citit de catre Secretarul unităţii administrativ-teritoriale , d-ra 
Constantin Nicoleta -Corina , după care fiecare consilier, în ordine alfabetică, pune 
mâna pe Constituţie şi pe Biblie şi  rosteste cuvântul "JUR".Textul jurământului se  
semneaza în două exemplare de către consilieri, din care unul se păstrează la 
dosarul de validare. 

Lucrările şedinţei de constituire a Consiliului local continua cu trecerea  
la punctul 4 al ordinii de zi : 

După depunerea jurământului de catre  consilierii  a căror alegere a fost 
validată, preşedintele de vârstă declară consiliul local legal constituit. 

Declararea constituirii Consiliului Local reprezintă cea de a treia hotărâre 
a Consiliului  local Hotărârea nr.35 , care se aprobă cu 14 voturi ,,pentru’’. 

Lucrările şedinţei de constituire a Consiliului local continua cu trecerea  
la punctul 5 al ordinii de zi: 

Conform  art. 35 alin. I din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul local alege, 
cu majoritate simplă, pentru o perioadă de cel mult 3 luni, un preşedinte care va 
conduce sedintele Consiliului si va semna hotarârile adoptate. Vă rog să faceţi 
propuneri pentru alegerea acestuia. 

Domnul Radu Ion il  propune pe domnul Tirifon Gheorghe . 
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Nu mai sunt propuneri. 
Supune la vot propunerea făcută :14 voturi,, pentru’’. 

           Alegerea preşedintelui de şedinţă reprezintă cea de a patra hotărâre a 

Consiliului local. Hotărârea nr.36. 
          Lucrările şedinţei de constituire a Consiliului local continua cu trecerea  la 
punctul 6 si anume aprobarea numărului,denumirii si componenţei comisiilor de 
specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei, proiect prezentat de 
preşedintele de şedinţă nou ales , întrucât mandatul preşedintelui de vârstă 
încetează. 
          Fiecare formatiune din cadrul grupurilor politice constituite la nivelul 
Consiliului local propune membri pentru cele 3 comisii propuse a se constitui la 
nivelul Consiliului : Comisia nr.1 – învaţământ , sanatate , cultura , culte , sport , 
turism; Comisia nr.2 –juridică , administrativă , protecţie socială si relatii cu 
cetăţenii şi Comisia nr.3 –pentru activităţi economico- financiare , amenajarea 
teritoriului şi urbanism. 
         Se fac propuneri , la solicitarea preşedintelui de şedinţă :  
         Pentru Comisia nr.1: 
         Domnul Tirifon Gheorghe îl propune pe domnul Sin Ştefăniţă -Mădălin 
         Domnul Stănescu Gheorghe îl propune pe domnul Enache Dumitru.  
         Domnul Brăgea Constantin o propune pe d-ra Negoiţă Elena. 
         Domnul Enache Dumitru îl propune pe domnul Leonte Vasile. 
         Domnul Manole Georgel o propune pe doamna Iosif Elena – Domnica.   
         Comisia îşi alege în şedinţă preşedintele în persoana domnului Enache 
Dumitru si secretarul de comisie în persoana doamnei Iosif Elena -Domnica. 
        Pentru Comisia nr.2: 
        Domnul Leonte Vasile îl propune pe domnul Nicolae Vasile. 
        Domnul Enache Dumitru îl propune pe domnul Stănescu Gheorghe.    
        Domnul Stănescu Gheorghe îl propune pe domnul Tirifon Gheorghe. 
        Domnul Tirifon Gheorghe îl propune pe domnul Radu Ion , iar domnul 
Stănescu Gheorghe pe domnul Vasile Daniel. 
         Se supune la vot in cadrul sedintei comisiei propunerea de secretar al comisiei 
a domnului Stănescu Gheorghe , propunere care se aprobă cu majoritatea membrilor 
prezenţi. Se alege preşedinte al comisiei domnul Nicolae Vasile. 
         Pentru Comisia nr.3: 
         Domnii Brăgea Constantin , Manole Georgel , Constantinescu Vasile , 
Schiopu Maria –Daniela şi domnul Niţă Gheorghe. Comisia îşi alege  în şedinţă 
preşedintele în persoana domnului Brăgea Constantin si secretarul de comisie în 
persoana doamnei Schiopu Maria –Daniela. 
         Se supune la vot hotărârea nr.37 cu propunerile făcute  si se aprobă în 
unanimitate , cu 14 voturi ,,pentru’’. 
         La finalul şedinţei de constituire, reprezentantul Prefectului –judeţului 
Prahova face câteva recomandări pentru intrarea în legalitate a consilierilor locali: 
aţi fost desemnaţi pentru un mandat de 4 ani , cetăţenii au girat cu încredere 
mandatul dvs., trebuie să respectaţi Constituţia şi legile ţării. Oamenii au multe 
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aşteptări. În calitate de autoritate deliberativă , deliberăm cu privire la oportunitatea 
sau inoportunitatea unor probleme. Trebuie sa existe cooperare şi conlucrare între 
autoritatea deliberativă şi executivă şi am convingerea ca experienţa dvs. vă va 
ajuta.   
          După felicitarile din partea tuturor consilierilor si ale primarului în funcţie ,se 
declară închisă şedinţa de constituire. 
 
 
 
 

Preşedinte de şedinţă                                        

  Tirifon Gheorghe                                              

 

                                                            Secretar  U.A.T.C. Gura Vitioarei 

                                                                       Jr.Constantin Corina 

     
 
 
 


