ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA

PROCES-VERBAL
Incheiat azi, 23.06.2016 in cadrul şedinţei de constituire a Consiliului Local al
comunei Daia , care a fost convocat prin Ordinul Prefectului nr 187 /2016 .
Participă 2 reprezentanți ai Instituției Prefectului-Județul Giurgiu : Crăciunescu
Șerban și Voevozeanu Ana Maria .
Participă și d-na judecător Lazăr .
Participă 10 consilieri aleși la alegerile din 05 iunie 2016 și confirmați de partidele
politice , care au participat la alegerile autoritatilor administrației publice locale :,Barbu
Vasile -Mihail , Buzică Mihai , Ghidănac Fănel , Ivan Petre ,Mihai Petre , Moroacă Ionel ,
Răbîncă Ionuț-Lucian , Tănase Ionel , Tudorache Marin , Zlotea Ilie . Întârzie d-l
Dragomir Marius .
Participă d-l Șerban Adrian Florin declarat ales în funcția de primar al comunei
Daia la alegerile autoritatilor administrației publice locale din 5iunie 2016 .
Participă și reprezentați ai partidelor politice : d-l Petcu Toma , d-l Anculescu
Cristi ,d-l Basangeac , d-na Nedelcu Viorica , ș.a.
Participă și reprezentați ai școlii Daia : Hulea Felicia, Ciobănoiu Elena , ș.a.
Participă secretarul comunei Daia , salariații din cadrul primăriei .
Participă și cetățeni ai comunei Daia : d-na Șerban Georgeta , Anin Ileana, Zlotea
Elena , Burlacu Maria , d-l Burlacu Decebal ,Răbîncă Gabriel Ulise ș.a. ) .
Invitați : Stoian Denisa Florentina , ș.a.
Ședința se declară deschisă de către reprezentantul Instituției Prefectului-Județul
Giurgiu : d-na Voevozeanu Ana Maria .
Secretarul informează cu privire la cel mai în vârstă consilier, d-l Mihai Petre membru A.L.DE. și cei doi cei mai tineri consilieri :Răbâncă Ionuț – membru P.S.D.
și Ghidănac Fanel -membru P.M.L. ( deoarece d-l Dragomir Marius -membru P.N.L.
întârzie , acesta fiind al doilea cel mai tânăr consilier , după care urmează d-l Ghidănac
Fănel ) , care vor conduce lucrările de început ale ședinței de constituire a Consiliului
Local al comunei Daia, în conformitate cu prevederile art.31, alin.1 din Lg.nr.215/2001
republicată, cu modificările ulterioare.
Ședința este condusă de d-l Mihai Petre , asistat de d-nii Răbîncă Ionuț Lucian și d-l
Ghidănac Fănel.
Se prezintă ordinea de zi:
1.Proiect de hotărâre privind alegerea Comisiei de validare
2.Proiect de hotărâre privind validarea mandatelor consilierilor aleși
3.Depunerea jurământului de către consilieri
4.Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului Local al comunei Daia
5.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
6.Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Daia
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și componenței comisiilor de
specialitate , pe domenii de activitate .
După prezentare , se supune la vot ordinea de zi și se aprobă cu 10 voturi .

Se trece la primul punct al ordinei de zi:proiect de hotărâre privind alegerea Comisiei de
-2validare.
Ia cuvântul d-l Mihai Petre , care propune ca , pentru validarea consilierilor , comisia să
fie formată din 3 membri și anume: Zlotea Ilie , Buzică Mihai și Răbîncă Ionuț -Lucian .
Alte propuneri nu mai sunt , se supune aprobării fiecare propunere în parte , se aprobă în
unanimitate , după care se face o pauză pentru alegerea președintelui , secretarului și a
membrului.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind alegerea Comisiei de validare .
Se aprobă cu 10 voturi ( nu este prezent d-l Dragomir Marius , care întârzie ) .
În continuare, comisia de validare verifică legalitatea alegerii fiecărui consilier în
parte.
Se menționează că , a venit și d-l Dragomir Marius .
După întocmirea procesului-verbal al comisiei de validare a mandatelor de consilier,
secretarul comisiei ,repectiv d-l Buzică Mihai prezintă procesul-verbal . Astfel s-au
validat toate cele 11 mandate de consilier .
Se supune la vot fiecare mandat din cele 11 , în ordinea alfabetică :
1.
Se supune la vot validarea mandatului de consilier al d-lui Barbu Vasile Mihail și se aprobă
cu 10 voturi (consilierul supus validării nu votează)
2.
Se supune la vot validarea mandatului de consilier al d-lui Buzică Mihai și se aprobă cu 10
voturi (consilierul supus validării nu votează)
3.
Se supune la vot validarea mandatului de consilier al d-lui Dragomir Marius și se aprobă cu
10 voturi (consilierul supus validării nu votează)
4.
Se supune la vot validarea mandatului de consilier al d-lui Ghidănac Fănel și se aprobă cu
10 voturi (consilierul supus validării nu votează)
5.
Se supune la vot validarea mandatului de consilier al d-lui Ivan Petre și se aprobă cu 10
voturi (consilierul supus validării nu votează)
6.
Se supune la vot validarea mandatului de consilier al d-lui Mihai Petre și se aprobă cu 10
voturi (consilierul supus validării nu votează)
7.
Se supune la vot validarea mandatului de consilier al d-lui Moroacă Ionel și se aprobă cu
10 voturi (consilierul supus validării nu votează)
8.
Se supune la vot validarea mandatului de consilier al d-lui Răbâncă Ionuț Lucian și se
aprobă cu 10 voturi (consilierul supus validării nu votează)
9.
Se supune la vot validarea mandatului de consilier al d-lui și Tănase Ionel se aprobă cu 10
voturi (consilierul supus validării nu votează)
10.
Se supune la vot validarea mandatului de consilier al d-lui Tudorache Marin și se aprobă
cu 10 voturi (consilierul supus validării nu votează)
11.
Se supune la vot validarea mandatului de consilier al d-lui Zlotea Ilie și se aprobă cu 10
voturi (consilierul supus validării nu votează)
Se citește proiectul de hotărâre privind validarea mandatelor consilierilor aleși în
Consiliul Local al comunei Daia.
Se supune la vot și se aprobă cu 11 voturi .
Se trece la punctul 3 ordinei de zi :Depunerea jurământului de către consilieri
Fiecare consilier depune jurământul prevăzut la art.32, alim.1 din Lg.nr.215/2001
republicată , cu modificările ulterioar , pe care îl semnează .
Se declară constituit legal consiliul local , deoarece au depus toți cei 11 consilieri
aleși jurământul.
Se trece la punctul 4 ordinei de zi :proiect de hotărâre privind constituirea
Consiliului Local al comunei Daia.
Se supune la vot și se aprobă cu 11 voturi .
Se trece la punctul 5 ordinei de zi :proiect de hotărâre privind alegerea

președintelui de ședință.
Ia cuvântul d-l consilier Mihai Petre care îl propune pe d-l consilier Barbu -Vasile
-3Mihail .
Se supune la vot și se aprobă cu 10 voturi și o abținere ( d-l Barbu -Vasile
Mihail ).
Din acest moment președintele de ședință ales preia și conduce lucrările ședinței
consiliului local , care informează că va avea loc ceremonia depunerii jurământului de
către primarul ales .
În continuare d-na judecător Lazăr prezintă S.C. 5249 / 2016 a Judecători Giurgiu ,
prin care a- a validat alegerea pentru funcția de primar al comunei Daia , județul Giurgiu
a domnului Șerban Adrian -Florin .
După prezentarea S.C. d-l Șerban Adrian -Florin depune jurământul în fața
consiliului local al comunei Daia .
Se menționează că , după depunerea jurământului noului primar ales și validat
reprezentanții Instituției Prefectului-Județul Giurgiu părăsesc sala de ședință .
Înainte de a se trece la punctul privind alegerea viceprimarului comunei Daia este
necesar să se formeze comisia de numărare a voturilor.
În acest sens , ia cuvântul d-l consilier Mihai Petre care propune ca din comisia de
numărare a voturilor să facă parte următorii consilieri: Zlotea Ilie , Buzică Mihai ,
Răbîncă Ionuț -Lucian.
Se trece la punctul 6 ordinei de zi :proiect de hotărâre privind alegerea
viceprimarului comunei Daia.
Se trece la propuneri.
Ia cuvântul d-l consilier Buzică Mihai care îl propune pe d-l Mihai Petre .
Ia cuvântul d-l consilier Ivan Petre care îl propune pe d-l Barbu Vasile Mihail .
Alte propuneri nu mai sunt și se trece la întocmirea buletinelor de vot .
Secretarul informează despre procedura de vot , respectiv vot secret , după care se
trece la vot .
În urma numărării voturilor și a procesului-verbal al comisiei de numărare a
voturilor a fost declarat ales d-l Mihai Petre cu 11 voturi pentru .
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei
Daia și se aprobă cu 11 voturi pentru .
Se trece la punctul 7 ordinei de zi :privind aprobarea numărului și componenței
comisiilor de specialitate , pe domenii de activitate .
Ia cuvântul d-l consilier Tudorache Marin care propune ca prima comisie ,
respectiv: economică , dezvoltare regională,integrare europeană , să fie formată din 5
membri și anume:Ghidănac Fănel ,Zlotea Ilie, Mihai Petre , Ivan Petre și Buzică Mihai .
Alte propuneri nu mai sunt și se propune votarea tuturor membrilor comisiei.
Se aprobă cu 11 voturi pentru .
Ia cuvântul d-l consilier Mihai Petre , care face propuneri pentru comisia pentru
învățământ , sănătate , cultură , protecție socială , care să fie formată din 3 membri :
Răbîncă Ionuț Lucian , Dragomir Marius și Tudorache Marin .
Alte propuneri nu mai sunt și se propune votarea tuturor membrilor comisiei.
Se aprobă cu 11 voturi pentru .
Ia cuvântul d-l consilier Zlotea Ilie , care face propuneri pentru comisia pentru
amenajarea teritoriului , urbanism , investiții , care să fie formată din 3 membri : Buzică
Mihai , Tănase Ionel și Moroacă Ionel .
Alte propuneri nu mai sunt și se propune votarea tuturor membrilor comisiei.
Se aprobă cu 11 voturi pentru .
Ia cuvântul d-l consilier Buzică Mihai , care face propuneri pentru comisia juridică

și apărarea ordinii publice , care să fie formată din 3 membri : Zlotea Ilie , Mihai Petre și
Barbu Vasile Mihail .
Alte propuneri nu mai sunt și se propune votarea tuturor membrilor comisiei.
-4Se aprobă cu 11 voturi pentru .
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului și componenței
comisiilor de specialitate , pe domenii de activitate și se aprobă cu 11 voturi pentru .
Atribuțiile, sarcinile și funcționarea comisiilor de specialitate vor fi stabilite prin
Regulament, aprobat de consiliul local.
Dat fiind că , problemele înscrise pe ordinea de zi au fost parcurse , declar închise
lucrările ședinței de constituire a consiliului local al comunei Daia și vă mulțumesc tuturor
pentru participare .
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal în două exemplare.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
BARBU VASILE MIHAIL

ÎNTOCMIT , SECRETAR,
CHIRAN NICULINA

