
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 

COMUNA LUIZI CALUGARA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 

PROCES  VERBAL, 
încheiat azi 24.06.2012 în şedinţa de constituire a  

Consiliului Local ales la data de 10.06.2012 
 

 
 

Şedinţa de constituire a Consiliului Local Luizi Călugăra a fost convocată de către Prefectul 
Judeţului Bacău în temeiul Ordinului Prefectului Judeţului Bacău nr. 190  din    15.06.2012. 

La şedinţă participă un nr. de 15 consilieri aleşi, primarul ales dl.Varga Aurel, dna secretar Sandu 
Cristina,  un nr. de 6 invitaţi: reprezentant Consiliul Judetean Bacau – dl Pislaru Marius, presedintele  
BEC nr. 49 Luizi Călugăra dl Ciurea Petru, preot paroh Lucaci Anton, consilieri din mandatul 2008-2012 
dnii Butacu Mihai, Ficau Dumitru, Fartade Petre.  

Din partea Prefecturii Bacău participă dl. Prefect Claudiu – Octavian Şerban, care arată că în 
conformitate cu prevederile art.31 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, „lucrările 
şedinţei de constituire sunt conduse de cel mai în vărstă consilier asistat de doi dintre cei mai tineri 
consilieri”: dl. Ghenta Anton   şi dl.Butacu Romeo. 

 
PARTEA I - A LUCRARILOR SEDINTEI  
 
Din documentele de alegeri rezultă că cel mai în vărstă consilier este dl. Butacu Anton . 
Dl. Butacu Anton  – preşedintele de vărstă mulţumeşte pentru încrederea acordată de a conduce 

lucrările de constituire a Consiliului Local şi îl invită pe dl. Prefect  să citească programul în continuare. 
 Dl.Prefect  consultă  dacă sunt de acord cu participarea invitaţiilor. 
 Votează numai consilierii declaraţi aleşi. 
  - Cine este pentru ? 

- Cine este împotrivă? 
- Dacă se abţine cineva? 

 Votat în unanimitate “pentru”. 
   
 Preşedintele de vărstă  verifică prezenţa consilierilor declaraţi aleşi. 
 Din total consilieri aleşi, în număr de 15 sunt prezenţi 15 consilieri, ceea ce înseamnă mai mult de 
două treimi, situaţie în care şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 
  
  Înainte de aprobarea ordinii de zi, dl. Prefect  propune a se lua o pauză de căteva minute 
pentru constituirea “grupurilor de consilieri”. 
  Aduce la cunoştinţă că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 383/2004 privind Statutul 
aleşilor locali, art.24, alin.1,2 şi 3  

(1) Consilierii se pot constitui în grupuri, în funcţie de partidele sau alianţele politice pe ale căror 
liste au fost aleşi, dacă sunt în număr de cel puţin 3. 

(2) Consilierii care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin.(1) pot constitui un grup prin 
asociere. 

(3) Grupul de consilieri este condus de un lider ales prin votul  deschis al majorităţii membrilor 
grupului. 

 
 
 



 Preşedintele de vărstă 
La reluarea şedinţei informează că grupul PNL este format din 8 consilieri, lider fiind dl. Butacu 

Florentiu, iar grupul PSD este format din 4 consilieri  . 
  Ordinea de zi – Dl.Prefect  propune următorul proiect al ordinei de zi:  

1.Alegerea comisiei de validare. 
2.Validarea mandatelor consilierilor aleşi, 
3.Depunerea jurămăntului de către consilierii a căror mandate au fost validate. 
4.Alegerea preşedintelui de şedinţă. 
6.Prezentarea validării alegerii primarului. 
6.Depunerea jurămăntului de către primarul comunei. 
7.Alegerea viceprimarului. 
8.Stabilirea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local. 

 Problemele propuse sunt în conformitate cu prevederile legale şi în consecinţă le supune votului 
consilierilor aleşi. 
  - Cine este pentru ? 15 voturi 

- Cine este împotrivă? 
- Dacă se abţine cineva? 
Ordinea de zi fiind aprobată în unanimitate, se trece la primul punct. 

   
 Alegerea comisiei de validare 
  Potrivit  prevederilor art.31alin. (2)  din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală,republicată,modificată şi completată,  consiliile locale aleg prin vot deschis, dintre membrii lor, pe 
întreaga durată a mandatului, o comisie de validare alcătuită din 3-5 consilieri. 
 Alegerea membrilor comisiei se face individual prin votul deschis al majorităţii consilierilor 
prezenţi (art.4 alin.3 din O.G. nr.35/2002, aprobată prin Legea nr.673/2002). 
 Avănd în vedere numărul de consilieri ai consiliului nostru de 15, se  propune ca în  Comisia de 
validare să se aleagă 3 consilieri locali. 
 Se supune la vot numărul de membri ai comisiei de validare: 
  - Cine este pentru ? 

- Cine este împotrivă? 
- Dacă se abţine cineva? 

Votat în unanimitate “pentru”. 
 Dat fiind aprobarea numărului de 3 consilieri locali, ca membri ai Comisiei de validare, se solicită 
ca  grupurile de consilieri să facă propuneri pentru alegerea membrilor aleşilor locali în comisia de 
validare. 
 Se inregistreaza propunerile: 
 - dl. consilier Butacu Romeo propune pe dl consilier Butacu Florentiu ;  

- dl consilier Ghenta Benone propune pe dl consilier Coceanga Gheorghe;   
- dl.consilier  Jicmon Iosif propune pe dl. consilier Ilies Nelu .  

 NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.4 alin.2 din O.G. nr. 35/30.01.2002, aprobată prin 
Legea nr.673/2002, “Numărul de locuri cuvenite fiecărui grup se determină în funcţie de numărul de 
mandate obţinute de grupul în cauză”. 

Comisia de validare alege un preşedinte şi un secretar, conform art.5 din O.G.nr.35/2002, 
aprobată prin Legea nr.673/2002. 
 Comisia de validare va avea în vedere prevederile art.31 din Legea nr.215/2001, republicată, 
modificată şi completată. 
 - Se trece la validarea propunerilor, individual, prin votul majorităţii consilierilor prezenţi (vot 
deschis). 
 NOTĂ:pentru fiecare  propunere: Butacu Florenţiu,Coceanga Gheorghe, Ilies Nelu 
 - Cine este pentru ? 
 - Cine este împotrivă? 

- Dacă se abţine cineva? 
Votat în unanimitate “pentru” 
După  validarea propunerilor, comisia de validare a stabilit ca dl. Coceanga Gheorghe -  

presedinte, dl. Butacu Florentiu – secretar,dl. Ilies Nelu  - membru 
  



 Preşedintele de vărstă   (după încheierea votării tuturor membrilor comisiei de validare): 
 Consiliul local nou ales a adoptat prima sa hotărăre din acest mandat (Hotărărea nr.1). 
 Pentru a-şi intra în atribuţii Comisia de validare, se dispune o nouă pauză în timpul căreia va fi 
examinată de către comisie legalitatea alegerii fiecărui consilier, 
 - Pe baza dosarelor, în ordinea alfabetică, comisia elaborează propuneri de validare sau de 
invalidare a mandatelor, propuneri care se consemnează într-un proces verbal. 
 - Dacă primarul, al cărui mandat a fost validat prin hotărăre judecătorească, a fost ales şi consilier 
şi optează pentru funcţia de primar sau dacă consilierii care deţin funcţii incompatibile (Legea 
nr.161/2003) optează în scris pentru renunţarea la funcţia de consilier, va fi examinat, în vederea validării, 
dosarul supleantului, respectiv supleanţilor de pe aceeaşi listă(art.91 alin.3 din Legea nr.161/2003). 
 - Invalidarea alegerii unui consilier, poate fi propusă de comisia de validare, numai dacă aceasta a 
constatat că au fost încălcate condiţiile de eligibilitate stabilite expres prin lege sau dacă alegerea s-a făcut 
prin fraudă electorală constatată de biroul electoral. 
 - Consilierii care lipsesc motivat, pot fi validaţi în lipsă. 
 - Dacă pănă la data validării un candidat declarat ales nu mai este membru al partidului pe a cărei 
listă a candidat, se validează următorul candidat din lista respectivului partid, la cererea scrisă a 
partidului. 
 - Validarea sau invalidarea mandatelor se face în ordine alfabetică, prin votul deschis al 
majorităţii consilierilor prezenţi. 
 
  Validarea mandatelor consilierilor aleşi 
 
 Se dă  cuvăntul d-lui Coceanga Gheorghe , preşedintele Comisiei de validare, pentru a prezenta 
rezultatul verificării legalităţii alegerilor noastre în funcţia de consilieri locali. 
 Se procedează  la supunerea la vot a fiecărui consilier în parte a cărui validare se propune de 
Comisia de validare,se face  precizarea că votează numai consilierii şi că nu votează consilierul a cărui 
validare se supune la vot. 
 Supun la vot validarea mandatului domnului  consilier în ordinea alfabetică: 
 

1. BUTACU ANTON                        
2.  BUTACU FLORENTIU               
3.  BUTACU ROMEO                       
4.  CIOBANU VALENTIN                        
5.  COCEANGA GHEORGHE          
6.  FUNARU MIHAI                        
7. GHENTA ANTON                          
8. GHENTA AUGUSTIN BENONE          
9. HORVAT PETRE           
10. ILIES NELU                      
11. JICMON IOSIF                         
12. PIRCAU ANA                         
13. SABAU LAURENTIU                            
14. SOLOMON VALENTIN                           
15. VERES- GHENTA VALENTIN 

 
- Cine este pentru ? 
- Cine este împotrivă? 
- Dacă se abţine cineva? 
Votat în unanimitate “pentru”. 

 (Se continuă pănă la validarea tuturor mandatelor consilierilor aleşi). 
 Fiind validate mandatelor a 15 consilieri, care reprezintă mai mult de două treimi din 
numărul total al consilierilor, Consiliul local este legal constituit şi a adoptat astfel cea de a doua 
hotărăre a sa (Hotărărea nr.2) 
 
  
 



 
   
 Depunerea jurămăntului de către consilierii ale căror mandate au fost validate 
 
 - Consilierii a căror alegere a fost validată urmează să depună jurămăntul potrivit art.32 şi 34 din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată, coroborat 
cu art.8 alin.1 din O.G. nr. 35/2002 privind Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a 
consiliilor locale. 
 - Procedura va fi următoarea: 
 - Secretarul dă citire jurămăntului, după care consilierii validaţi se vor prezenta, în ordine 
alfabetică, în faţa mesei amenajate, pe care se află: 
  - un exemplar din Constituţia Romăniei 
  - un exemplar din Biblie 
 - Consilierul va pune măna stăngă atăt pe Constituţie căt şi, dacă este cazul, pe Biblie, va 
pronunţa cuvăntul “jur”, după care va semna jutămăntul de credinţă, imprimat pe un formular special. 
 - Jurămăntul se semnează în două exemplare. Un exemplar se păstrează la dosarul de validare, iar 
al doilea se înmănează consilierului. 
  
  Presedintele Biroului Electoral de Circumscripţie, dl Ciurea Petru  înmănează certificatele 
doveditoare ale consilierilor aleşi. 
 
 După depunerea jurămăntului de către cel puţin două treimi din numărul membrilor consiliului 
local: 
 Preşedintele de vărstă declară consiliul local legal constituit şi în acest sens se adoptă,  
hotărărea de constituire a Consiliului local al comunei Luizi Călugăra (Hotărărea nr.3). 

- Cine este pentru ? 
- Cine este împotrivă? 
- Dacă se abţine cineva? 

Votat în unanimitate “pentru”. 
 După adoptarea hotărării de constituire, preşedintele de vărstă  mulţumeşte locuitorilor comunei 
pentru alegerea făcută şi urează consilierilor validaţi în funcţie, succes şi sănătate pentru ducerea la bun 
sfărşit a mandatului încredinţat pentru bunul mers al comunei şi soluţionarea problemelor economice şi 
sociale ale locuitorilor comunei. 
  PARTEA A II – A LUCRĂRILOR ŞEDINŢEI 
 
  Alegerea preşedintelui de şedinţă 
 

În conformitate cu dispoziţiile art.35 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, modificată şi completată, Consiliul local constituit alege, cu majoritatea consilierilor 
în funcţie, pentru o perioadă de cel mult trei luni, un preşedinte de şedinţă. 
 În aplicarea acestei prevederi de lege,Preşedintele de vărstă roagă să se propună  preşedintele care 
să conducă în continuare lucrările şedinţei noastre. 
 Dl. consilier  Veres Ghenta Valentin   a  propus pe dl. consilier  Butacu  Anton. 
 Supunem la vot propunerea: 

- Cine este pentru ? 
- Cine este împotrivă? 
- Dacă se abţine cineva? 

Votat 15 consilieri  “pentru”. 
 Rezultatul alegerii preşedintelui de şedinţă se consemnează în Hotărărea nr.4 
 Hotărările 1 - 4 se semnează de preşedintele de vărstă. 
 Invită pe dl.consilier Butacu  Anton, preşedintele ales, să se  preia conducerea lucrărilor şedinţei. 
 Preşedintele de şedinţă -  mulţumeşte pentru încrederea acordată şi  asigură că va conduce 
lucrările şedinţei în conformitate cu legea. 
 
  
 



 
 Prezentarea validării alegerii primarului 
 
 Presedintele de sedinta roaga pe dl. Prefect  Claudiu Octavian Serban , reprezentant al 
Institutiei Prefectului judetului Bacau, sa ne prezinte incheierea pronuntata in dosarul nr. 
8260/180/2012 ,la data de 22.06.2012  al Judecatoriei Bacau, prin care s-a validat alegerea dlui 
Varga  Aurel in functia de primar al comunei Luizi-Călugăra. 

Felicita pe dl.Varga Aurel  cu ocazia validarii alegerii sale in functia de primar al localitatii si-i 
dorim succese in exercitarea mandatului incredintat de alegatori. 
 
 Depunerea jurămăntului de primarul comunei 
 
 Invită pe dl. Varga Aurel  primar al comunei Luizi Călugăra, să depună jurămăntul(se 
înmănează textul jurămăntului pe care îl citeşte domnul primar, după care îl semnează. În timpul 
depunerii jurămăntului asistenţa este rugată să se ridice în picioare). 
 În urma depunerii jurămăntului, declară investit în funcţia de primar pe dl. Varga Aurel şi 
îi adresez sincere felicitări şi putere de muncă pentru a-şi onora, potrivit cu jurămăntul, mandatul 
încredinţat(i se înmănează eşarfa) 
 Presedintele  Biroului Electoral de Circumscripţie înmănează primarului certificatul 
doveditor al alegerii. 
 
  Alegerea viceprimarului comunei 
 
  Preşedintele de şedinţă 
 În conformitate cu prevederile art.57 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, modificată şi completată, una din atribuţiile consiliilor locale este şi aceea de alegere a 
viceprimarilor. 
 Viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă, 
conform art.57 alin.7 din din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 
modificată şi completată. 
 Viceprimarul se alege prin vot secret, conform art.11 din O.G.nr.35/2002, aprobată prin Legea 
nr.673/2002, pe bază de buletin de vot(se arată buletinul de vot). 
 Propunerile consilierilor vor fi înscrise în buletinul de vot, după care fiecare îşi va exercita votul 
secret prin înscrierea cuvăntului DA în interiorul patrulaterului din dreptul candidatului pe care îl preferă. 
 Propunerea de candidaţi pentru alegerea viceprimarului, se face de către oricare dintre consilieri 
sau de grupurile de consilieri (art.11 alin.2 din Ordonanţa nr.35/2002, aprobată prin Legea nr.673/2002). 
 După exercitarea votului, buletinul se împătureşte şi se introduce în urnă. 
 Va fi declarat ales ca viceprimar consilierul care a obţinut votul majorităţii consilierilor în funcţie 
(art.11 alin.5 din O.G. nr.35/2002, aprobată prin Legea nr.673/2002). 
 În situaţia în care nu se va întruni această majoritate, se organizează un al doilea tur de scrutin, la 
care vor participa candidaţii aflaţi pe primele două locuri şi va fi declarat ales consilierul care a întrunit 
cel mai mare număr de voturi. 
 După aceste precizări, Preşedintele de şedinţă roagă să se  facă propuneri pentru funcţia de 
viceprimar: 
 1.Dl consilier Butacu Florentiu  propune pe dl. Butacu Romeo  
 2.Dl. consilier Funaru Mihai propune pe dl Vereş Ghenţa Valentin. 
 - După consultarea consilierilor aleşi asupra propunerilor făcute, se trece la completarea 
buletinelor de vot în număr egal cu numărul consilierilor prezenţi. 
 - Se trece la exercitarea votului. 
 După numărarea voturilor de către comisia de validare situaţia este următoarea: 
 1.   14  voturi pentru  BUTACU ROMEO 
 2.   1 vot  pentru  VEREŞ GHENŢA VALENTIN 
 Întrucăt dl consilier BUTACU ROMEO a întrunit votul a jumătate plus unu din numărul 
total al consilierilor (sau cel mai mare număr de voturi), este  declarat viceprimar al comunei Luizi 
Călugăra şi-i urează succes în activitatea ce urmează a o desfăşura. 
 Alegerea viceprimarului va fi consemnată în Hotărărea nr.5 a Consiliului local. 



 
  Aprobarea numărului şi componenţei comisiilor pe domenii de specialitate ale consiliului 
local al comunei 
 
 În conformitate cu dispoziţiile art.54 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind  administraţia publică 
locală, republicată, modificată şi completată,”După constituire consiliul local îşi organizează comisii de 
specialitate, pe principalele domenii de activitate”. 
 Preşedintele de şedinţă propune ca la comuna noastră, comisiile pe domenii să fie de 3 şi acestea 
să cuprindă următoarele domenii de activitate: 
 1. Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget, finanţe, 
administrarea domeniului public al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia 
mediului, servicii şi comerţ. 
 2. Comisia pentru învăţămănt, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de 
agrement. 
 3. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi linitii publice, a 
dreptului cetăţenilor. 

(A se avea în vedere prevederile art.15 alin.2 din O.G. nr.35/2002, aprobată prin Legea 
nr.673/2002, în ce priveşte stabilirea domeniilor de activitate în care se pot organiza comisii.) 

Se solicită propuneri  căte  5 membri, pentru fiecare comisie în funcţie de pregătirea fiecărui 
consilier. 

Numărul locurilor care revin fiecărui grup de consilieri în fiecare comisie de specialitate se 
stabileşte de către consiliul local în funcţie. 

Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri. 
Vă consult dacă sunt observaţii cu privire la numărul, denumirea şi repartizarea consilierilor pe 

comisii şi supun votului dv. 
Preşedintele de şedinţă solicită acordul Consiliului Local  cu domeniile de specialitate în care se 

constituie comisiile: 
- Cine este pentru ? 
- Cine este împotrivă? 
- Dacă se abţine cineva? 

Votat în unanimitate “pentru”. 
 Dacă sunteţi de acord cu componenţa comisiilor: 

- Cine este pentru ? 
- Cine este împotrivă? 
- Dacă se abţine cineva? 

 Se solicită propuneri: 
Din partea grupului PNL , dl consilier Butacu Florentiu propune: 

 - la prima comisie: Butacu Florentiu, Butacu Romeo,Sabau Laurentiu 
 - la a doua  comisie: Ilies Nelu, Ghenta Anton, Jicmon Iosif 
 - la  a treia comisie : Butacu Anton, Veres – Ghenta Valentin  
 Din partea PSD , dl consilier Ghenta Augustin Benone propune: 
 - la prima comisie: Ghenta Augustin Benone 
 - la a doua  comisie:  Ciobanu Valentin  
 -  la  a treia comisie : Coceanga Gheorghe, Solomon Valentin 
 Din partea PC , dl consilier Funaru Mihai propune la a doua comisie pe dna Pircau Ana. 

Daca sunteti de acord cu componenta comisiilor: 
 
Pentru comisia I, formata din urmatorii consilieri: 
1. Butacu Florentiu 
2. Butacu Romeo ; 

 3. Sabau Laurentiu 
4. Ghenta Augustin Benone ; 
5.  Horvat Petre ; 
 
 
 



Se voteaza astfel : 
- Cine este pentru? 14 voturi  
- Cine este impotriva? 1 vot : Dl Ghenta Augustin Benone  
- Se abtine cineva? 
 
 Pentru comisia II formata din urmatorii consilieri: 
1. Ilies Nelu 
2. Ghenta Anton 
3. Jicmon Iosif  
4. Ciobanu Valentin  
5. Pircau Ana   
- Cine este pentru? – 15 voturi  
- Cine este impotriva? 
- Se abtine cineva? 
Se voteaza astfel: in unanimitate 
  
Pentru comisia III formata din urmatorii consilieri: 
1. Butacu Anton  
2. Veres- Ghenta Valentin   
3.   Funaru Mihai  
4.   Coceanga Gheorghe  
5.   Solomon Valentin  
- Cine este pentru? – 15 voturi  
- Cine este impotriva? 
- Se abtine cineva? 
Se voteaza astfel:  in unanimitate . 
Se adoptă cea de-a şasea hotărăre a consiliului local.  

 Urmează ca la prima şedinţă fiecare comisie să-şi aleagă un preşedinte, un secretar, precum şi un 
colectiv de specialitate în  domeniu, care să-i ajute la fundamentarea studiilor şi programelor ce se vor 
elabora. 
 Rezultatul alegerii comisiilor de specialitate se consemnează în Hotărărea nr. 6 a consiliului 
local. 
 
 În încheiere, se dă cuvăntul persoanelor înscrise la cuvănt, după care se invită     dl. Prefect să ia 
cuvăntul. 
 Preşedintele de şedinţă mulţumeşte pentru participare şi declară închise lucrările şedinţei 
de constituire a consiliului local. 
 
 
 PRESEDINTE DE SEDINTA  CONTRASEMNEAZA 
 CONSILIER,     SECRETAR COMUNA, 
 BUTACU  ANTON    SANDU CRISTINA 
 
 
 
 
 
 
 


