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Proces verbal 

al ședinței extraordinare din data de 21.06.2018 

 

Încheiat astăzi, 21.06.2018 în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei 

Daia,  care se desfășoară la sediul școlii nr.1 Daia, domnii consilieri fiind convocați prin dispoziția 

nr. 184/18.06.2018. 

Participă de drept primarul, secretarul comunei Daia precum și urmărorii salariați din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului: Șotrin Raluca-Nicoleta și Buradel Elena Roxana. 

      Ședinţa este legal constituită, fiind prezenţi următorii 5 din 8 consilieri în funcție, și anume: 

Buzica Mihai, Nitu Petre, Mihai Petre, Stanciu Costică şi Iordache Nicolae. Sunt absenți domnii 

consilieri Ghidanac Fanel, Tănase Ionel, Dragomir Marius. 

       Preşedinte de şedinţă este dl. Buzica Mihai, ales în baza HCL Daia nr.22/10.04.2018, care 

declară ședința deschisă. 

Domnul consilier Tănase Ionel ajunge la ședință dar nu poate participa deoarece se simte 

rău, domnul primar merge după dânsul afară. În această perioadă președintele de ședință, dl.Buzică 

Mihai, deschide ședința întrucât fusese întocmit cvorumul necesar. Înainte de  supunerea la vot a 

procesului verbal din ședința anterioară, domnul consilier Mihai Petre propune așteptarea domnului 

consilier Tănase Ionel. 

Doamna secretar merge afară la dl Tănase Ionel, iar domnul primar revine în sală. 

Domnul Mihai Buzică continuă ședința iar domnul primar obiectează în sensul că doamna 

secretar nu este în sală iar ședința a pornit în absența dânsului. 

Domnul Mihai Buzică susține că a inceput ședința când doamna secretar se afla în sală iar 

domnul primar “poate chiar să nu fie la ședință”. 

Apar discuții în sală, domnul Mihai Buzică îi solicită domnului primar să citească ordinea 

de zi iar un cetățean, Rabanca Stefan intervine: 

Rabanca Stefan: Păi nu ai spus mă că poate să nu fie la ședință? Prezintă tu! 

Domnul Mihai Buzică: Păi el trebuie să își prezinte proiectele pe ordinea de zi. Am spus că pot să 

ii dau drumu la ședință fără el, ai citit legea? Știi despre ce este vorba?  

Între cei doi apar discuții iar domnul Mihai Buzică suspendă ședința, o declară suspendată 

și părăsește sala definitiv. 

             Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal în două exemplare.  

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                             SECRETAR, 

               BUZICĂ MIHAI                                                                 BREBENEL AURELIA 

 

 

 


