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ROMÂNIA Anexa la HCL nr.79 din 03.07.2012
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL NĂDLAC

PROCESUL VERBAL
al desfăşurării şedinţei de constituire din data de 26.06.2012 a Consiliului local Nădlac ales în

data de 10.06.2012

Şedinţa de constituire a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 26.06.2012 a
fost convocată în baza Ordinului Prefectului Judeţului Arad nr.300/14.06.2012, prin
convocator şi înmânarea invitaţiilor.

Din partea Instituţiei Prefectului Judeţului participă: d-l Cosmin Valentin Pribac-
prefectul judeţului Arad şi d-l Zgârdea Valer- cancelaria Prefectului.

La lucrările şedinţei participă următorii consilieri: Ambruș Lubomir Ivan, Balint Ioan
Iaroslav, Bodnărescu Vasile Constantin, Faur Maria Carmen, Harazin Andrei, Kiszel Dușan,
Kovacs Ștefan Andrei, Kszenics Pavel, Lupșa Eugen, Mazuch Marinela Luminița Felicia,
Paladie Răzvan Florin, Paliș Gligor, Porubski Ioan Dușan, Șomrak Dușan, Tocilă Bogdan
Valentin.

La şedinţă mai participă: d-l primar Ciceac Vasile, d-l secretar Gros Alexandru, d-l
procuror Geanâm Ramon şi d-na consilier juridic Ianecsko Alina.

La ședință mai participă: d-l Gondec Pavel, d-l cms. Troiac Ștefan, d-l Onea Mircea
Laurențiu, d-l Iamrișka Cristian, d-l Istvanovicz Mihai .

D-l secretar constată că toţi consilierii care sunt propuşi a fi validaţi sunt prezenţi la
lucrările şedinţei, declarând  şedinţa legal constituită.

Şedinţa este deschisă de către d-l prefect Cosmin Valentin Pribac, care felicită
consilierii pentru mandatul obținut în cadrul alegerilor locale din data de 10 iunie 2012,
pentru încrederea primită din partea cetățenilor, fiind de părere că aceștia vor adopta cele
mai bune decizii în comunitate, având în vedere faptul că România este membru al Uniunii
Europene de 5 ani, prioritatea fiind obținererea de fonduri europene pentru dezvoltarea
localității, este sigur că există un program foarte bine pus la punct care va fi dus la
îndeplinire, chiar pentru acest motiv fiind primite și voturile din partea alegătorilor. Totodată
ureză tuturor multă sănătate, succes în activitate, din partea Instituției Prefectului fiind
acordat tot sprijinul în activitate, cu condiția să fie respectate prevederile legii. În
conformitate cu prevederile art.30 alin (1) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare coroborat cu art.1, alin (1)
din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare  al Consiliilor locale aprobat prin OG
35/2002 modificată şi completată prin Legea nr. 673/2002 , constituirea consiliilor locale se
face în termen de 20 zile de la data desfăşurării alegerilor.

În temeiul acestor reglementări  prin Ordinul nr.300 din 14.06.2012 emis de Prefectul
Judeţului Arad a fost convocat pentru astăzi Consiliul local Nădlac în şedinţa sa de
constituire.

Pentru a fi legal constituită, la şedinţă trebuie să fie prezenţi cel puţin  două treimi din
numărul consilierilor declaraţi  aleşi, în cazul nostru 10.

Constatăm că sunt prezenţi un număr de 15 consilieri, deci şedinţa este legal
constituită şi îşi poate desfăşura lucrările.

Potrivit art. 42 alin (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, şedinţele consiliilor locale
sunt publice. Potrivit  prevederilor art. 31, alin (1) din Legea administraţiei publice locale
coroborat cu art.3, alin (1) din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare  al Consiliilor
locale aprobat prin OG 35/2002 modificată şi completată prin Legea nr. 673/2002, lucrările
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şedinţei de constituire  sunt conduse în prima parte de cel mai în vârstă consilier, asistat de
doi consilieri, dintre cei mai tineri.

Consultând documentele alegerilor am constatat că domnul Bodnărescu Vasile
Constantin întruneşte această condiţie şi are cinstea de a fi preşedintele de vârstă al
Consiliului  şi de a conduce lucrările primei părţi a şedinţei.

În deschiderea şedinţei de constituire, invit la prezidiu pe domnul Bodnărescu
Vasile Constantin, cel mai în vârstă dintre consilieri, precum şi pe domnii Paladie Răzvan
Florin și Tocilă Bogdan Valentin, cei mai tineri dintre consilieri, pentru a prelua conducerea
şedinţei.

Ia cuvântul decanul de vârstă- DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI, STIMAŢI
INVITAŢI, conform prevederilor legii îmi revine misiunea de a conduce lucrările şedinţei de
constituire  a consiliului local al orașului Nădlac, astfel cum a fost ales la data de 10 iunie
2012, asistat de Paladie Răzvan Florin și Tocilă Bogdan Valentin, cei mai tineri consilieri.

Vă propun să luăm o pauză pentru  constituirea grupurilor de consilieri aparţinând
aceloraşi partide sau alianţe politice şi pentru ca secretarul  unităţii administrativ teritorială
să ne prezinte dosarele consilierilor aleşi şi cele ale supleanţilor lor, aşa cum acestea au fost
primite de la biroul electoral de circumscripţie. Dosarele pot fi însoţite de opţiunile scrise ale
consilierilor aleşi care ocupă funcţii incompatibile cu calitatea de consilier local (potrivit
prevederilor capitolului III, art. 86*) din  Legea nr.161/2003, cu modificările şi completările
ulterioare, aceştia vor depune o declaraţie scrisă privind starea de incompatibilitate. Dacă
primarul declarat ales a candidat şi pentru funcţia de consilier şi a obţinut mandatul, dosarul
acestuia va fi însoţit de opţiunea scrisă pentru una dintre cele doua funcţii).

Se reiau lucrările şedinţei şi se propun pentru ordinea de zi a şedinţei următoarele
puncte:

1. Alegerea comisiei de validare
2. Validarea mandatelor cosilierilor aleşi
3. Depunerea Jurământului de către consilieri şi declararea Consiliului local legal

constituit
4. Alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local
5. Alegerea viceprimarului
6. Aprobarea numărului şi componenţei comisiilor de specialitate pentru  principalele

domenii de activitate
Supun la vot:

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

15 voturi DA- Vă mulţumesc.
Trecem la primul punct înscris pe ordinea de zi , alegerea Comisiei de validare.
În conformitate cu prevederile art. 31 alin (2) din Legea administraţiei publice locale,

consiliile locale aleg, dintre membrii lor, pe întreaga durată a mandatului o comisie de
validare  alcătuită din 3-5 membrii, cutuma orașului Nădlac este ca această comisie să fie
alcătuită dintr-un număr de 5 membri. Comisia de validare are menirea de a examina
legalitatea alegerii fiecărui consilier şi de a  propune Consiliului local  validarea sau
invalidarea  mandatelor. Pentru aceasta, Comisia are la dispoziţie dosarul de alegeri, cu
toate piesele. Vă reamintesc prevederile legii potrivit cărora Comisia de validare  poate
propune invalidarea alegerii unui consilier numai în cazul în care se constată încălcarea
condiţiilor de eligibilitate sau dacă alegerea consilierului  s-a făcut prin fraudă electorală
constatată în condiţiile legii privind alegerile locale. Precizez că invalidarea mandatului de
consilier  se va propune şi dacă primarul , al cărui mandat a fost validat, a fost ales şi
consilier  şi optează pentru funcţia de primar sau dacă consilierii care deţin  funcţii
incompatibile cu această calitate, optează în scris pentru renunţarea  la funcţia de consilier.
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De asemenea în cazul în care până la data validării un candidat declarat ales nu mai
face parte din partidul pe lista căruia a fost ales, la cererea scrisă a partidului respectiv,
mandatul acestuia nu va fi validat, urmând a fi validat primul supleant de pe listă.

Propunem ca în comisia de validare să fie aleşi un număr de 5 consilieri. Dacă mai
sunt şi alte propuneri cu privire la numărul membrilor comisiei de validare ?

Supun la vot numărul de 5 consilieri pentru componenţa comisiei de validare .
- Cine este pentru ?
- Cine este împotrivă ?
- Dacă se abţine cineva ?

15 voturi DA- Prin urmare s-a aprobat o componenţă de 5 membri.
În conformitate cu Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor

locale, aprobat prin O.G. nr. 35/2002, desemnarea candidaţilor pentru comisia de validare
se face de grupurile de consilieri care reprezintă aceleaşi partide  sau coaliţii de partide ,
precum şi de grupul independenţilor în funcţie de numărul de mandate obţinute.

Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul deschis al
majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţa de constituire.

Vă mulţumesc şi vă rog să faceţi propuneri.
D-l Lupșa Eugen propune pe d-na Mazuch Marinela.
D-l Balint Ioan propune pe d-l Porubski Ioan.
D-na Mazuch Marinela propune pe d-na Faur Maria.
D-l Paladie Răzvan propune pe d-l Balint Ioan.
D-l Ambruș Lubomir propune pe d-l Șomrak Dușan.
D-l Kszenics Pavel propune pe d-l Tocilă Bogdan.
S-au făcut 6 propuneri. Se supun la vot individual. Se trece la votul deschis . Se

consideră ales consilierul care a întrunit votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul total
al consilierilor prezenţi .

Cine este de acord ca doamna Mazuch Marinela să facă parte din Comisia de validare?
- Împotrivă?
- Abţineri?
13 voturi DA, 2 abținere: d-l Bodnărescu Vasile, d-na Mazuch Marinela

Pentru propunerea ca domnul Porubski Ioan să facă parte din această comisie?
- Pentru?
- Împotrivă?
- Abţineri?
14 voturi DA, 1 abținere: d-l Porubski Ioan

Pentru doamna Faur Maria?
- Pentru?
- Împotrivă?
- Abţineri?
14 voturi DA, 1 abținere: d-na Faur Maria

Pentru propunerea ca domnul Balint Ioan să facă parte din această comisie?
- Pentru?
- Împotrivă?
- Abţineri?
14 voturi DA, 1 abținere: d-l Balint Ioan

Pentru propunerea ca domnul Șomrak Dușan să facă parte din această comisie?
- Pentru?
- Împotrivă?
- Abţineri?
13 voturi DA, 2 abținere: d-l Șomrak Dușan, d-l Kiszel Dușan

Pentru propunerea ca domnul Tocilă Bogdan să facă parte din această comisie?
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- Pentru?
- Împotrivă?
- Abţineri?
9 voturi DA, 6 abținere: d-l Kovacs Ștefan, d-l Harazin Andrei, d-l Șomrak Dușan, d-na
Mazuch Marinela, d-l Lupșa Eugen, d-l Tocilă Bogdan

Vă mulţumesc şi vă rog să –mi permiteţi să supun votului proiectul primei hotărâri a
Consiliului nostru: hotărârea privind  alegerea Comisiei de validare.

Se face pauză, după care comisia de validare anunță faptul că s-a stabilit ca
președinte al comisiei să fie d-l Porubski Ioan, secretar d-na Mazuch Marinela.

Secretarul dă citire textului proiectului hotărârii nr. 1 şi se supune la vot.
- Cine este pentru?
- Cine este împotrivă?
- Cine se abţine?
S-a adoptat Hotărârea nr. 1 cu un număr de 15 voturi, cu următoarea

componență :
1.PORUBSKI IOAN DUȘAN - preşedinte al comisiei
2.MAZUCH MARINELA LUMINIȚA FELICIA - secretarul comisiei
3.FAUR MARIA CARMEN - membru al comisiei
4.BALINT IOAN IAROSLAV - membru al comisiei
5.ȘOMRAK DUȘAN - membru al comisiei

Se face o pauză pentru a da posibilitatea comisiei de validare să-şi organizeze
activitatea şi să întocmească procesul verbal privind verificarea legalităţii alegerilor
consilierilor.

Reluăm lucrările şi înainte de a trece la votarea validării fiecărui consilier, întrucât
primarul şi–a exprimat opţiunea pentru funcţia de primar, va fi prezentat spre validare
mandatul supleantului de pe listă .

Dau cuvântul domnului Porubski Ioan, care a fost ales preşedintele comisiei de
validare, pentru a prezenta procesul verbal cu privire la validarea alegerii consilierilor locali.

D-l Porubski Ioan prezintă consilierilor procesul verbal al comisiei de validare.
Se supune la vot validarea  fiecărui consilier în parte, în ordine alfabetică.
Consilierul supus  validării se va ridica în picioare , el nu va vota .
Votul este deschis. Validarea sau invalidarea mandatelor se face cu votul majorităţii

consilierilor prezenţi la şedinţă .
Domnul consilier AMBRUȘ LUBOMIR IVAN, supun la vot :

- Cine este pentru ?
- Cine este împotrivă ?
- Dacă se abţine cineva ?
14 voturi DA, 1 abținere: Ambruș Lubomir Ivan

Domnul consilier BALINT IOAN IAROSLAV, supun la vot :
- Cine este pentru ?
- Cine este împotrivă ?
- Dacă se abţine cineva ?
14 voturi DA, 1 abținere: Balint Ioan Iaroslav

Domnul consilier BODNĂRESCU VASILE CONSTANTIN, supun la vot :
- Cine este pentru ?
- Cine este împotrivă ?
- Dacă se abţine cineva ?
14 voturi DA, 1 abținere: Bodnărescu Vasile Constantin

Doamna consilier FAUR MARIA CARMEN, supun la vot :
- Cine este pentru ?
- Cine este împotrivă ?
- Dacă se abţine cineva ?
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14 voturi DA, 1 abținere: Faur Maria Carmen
Domnul consilier HARAZIN ANDREI, supun la vot :

- Cine este pentru ?
- Cine este împotrivă ?
- Dacă se abţine cineva ?
14 voturi DA, 1 abținere: Harazin Andrei

Domnul consilier KISZEL DUȘAN, supun la vot :
- Cine este pentru ?
- Cine este împotrivă ?
- Dacă se abţine cineva ?
14 voturi DA, 1 abținere: Kiszel Dușan

Domnul consilier KOVACS ȘTEFAN ANDREI, supun la vot :
- Cine este pentru ?
- Cine este împotrivă ?
- Dacă se abţine cineva ?
14 voturi DA, 1 abținere: Kovacs Ștefan Andrei

Domnul consilier KSZENICS PAVEL, supun la vot :
- Cine este pentru ?
- Cine este împotrivă ?
- Dacă se abţine cineva ?
14 voturi DA, 1 abținere: Kszenics Pavel

Domnul consilier LUPȘA EUGEN, supun la vot :
- Cine este pentru ?
- Cine este împotrivă ?
- Dacă se abţine cineva ?
14 voturi DA, 1 abținere: Lupșa Eugen

Doamna consilier MAZUCH MARINELA LUMINIȚA FELICIA, supun la vot :
- Cine este pentru ?
- Cine este împotrivă ?
- Dacă se abţine cineva ?
14 voturi DA, 1 abținere: Mazuch Marinela Luminița Felicia

Domnul consilier PALADIE RĂZVAN FLORIN, supun la vot :
- Cine este pentru ?
- Cine este împotrivă ?
- Dacă se abţine cineva ?
14 voturi DA, 1 abținere: Paladie Răzvan Florin

Domnul consilier PALIȘ GLIGOR, supun la vot :
- Cine este pentru ?
- Cine este împotrivă ?
- Dacă se abţine cineva ?
14 voturi DA, 1 abținere: Paliș Gligor

Domnul consilier PORUBSKI IOAN DUȘAN, supun la vot :
- Cine este pentru ?
- Cine este împotrivă ?
- Dacă se abţine cineva ?
14 voturi DA, 1 abținere: Porubski Ioan Dușan

Domnul consilier ȘOMRAK DUȘAN, supun la vot :
- Cine este pentru ?
- Cine este împotrivă ?
- Dacă se abţine cineva ?
14 voturi DA, 1 abținere: Șomrak Dușan
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Domnul consilier TOCILĂ BOGDAN VALENTIN, supun la vot :
- Cine este pentru ?
- Cine este împotrivă ?
- Dacă se abţine cineva ?
14 voturi DA, 1 abținere: Tocilă Bogdan Valentin

Pentru că s-a votat validarea alegerii consilierilor, rog pe domnul secretar să dea citire
proiectului de hotărâre privind validarea mandatelor consilierilor, care prezintă proiectul de
hotărâre.

Amintesc domnilor consilieri ale căror mandate au fost validate ca în situaţia în care se
va afla în una din incompatibilităţile prevăzute de art.88, alin 1 Legea nr. 161/2003 au
obligaţia să-şi exprime opţiunea pentru una din funcţiile incompatibile.

Supun la vot în ansamblu proiectul de hotărâre a Consiliului Local al orașului Nădlac
privind validarea mandatelor consilierilor locali aleşi la data de 10 iunie 2012.

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 2 cu un număr de 15 voturi.
Trecem acum la punctul al treilea de pe ordine de zi, şi anume, depunerea

jurământului, prevăzut de art. 32 alin (1) din Legea nr. 215/2001 republicată şi declararea
Consiliului ca legal constituit.

În acest sens dau cuvântul secretarului localităţii pentru îndeplinirea procedurii
prevăzute de lege, pe o masă fiind puse Constituţia şi Biblia.

Secretar localitate: - Vă rog să-mi permiteţi să dau citire jurământului, după care,
rostesc numele  fiecărui consilier în ordine alfabetică, care în picioare cu mâna stângă pe
Constituţie şi dacă este cazul pe Biblie, va pronunţa cuvântul „  JUR ” şi va semna
individual textul acestuia, care va fi imprimat pe un formular special. Consilierii care refuză
să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept, iar consilierii absenţi vor
depune jurământul în prima şedinţă .

Jurământul se semnează în două exemplare –unul rămâne la dosar, celălalt se
înmânează consilierului.

Secretarul localităţii: ,, Jur să respect Constituţia  şi legile ţării şi să fac , cu
bună credinţă, tot ceea ce  stă în puterile şi priceperea mea pentru binele
locuitorilor oraşului Nădlac . Aşa să-mi ajute Dumnezeu”.

Doamnelor și domnilor consilieri, după validarea mandatelor şi depunerea
jurământului consemnăm un eveniment  de o importanţă şi solemnitate deosebită în viaţa
localităţii noastre: constituirea  Consiliului local al oraşului Nădlac, ales în mod democratic la
10  iunie 2012.

Întrucât jurământul a fost depus, rog pe domnul secretar să dea citire proiectului de
hotărâre, care îl prezintă consiliului. Consiliul local se declară legal constituit dacă
majoritatea consilierilor locali validaţi au depus jurământul .

Constituirea consiliului local se constată prin hotărâre, adoptată cu votul majorităţii
consilierilor locali validaţi.

Supun la vot proiectul de hotărâre privind constituirea Consiliului local al orașului
Nădlac ales la 10 iunie 2012.

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

Hotărârea nr. 3 a fost adoptată cu 15 voturi.
Declar legal constituit Consiliul local al orașului Nădlac.

Odată constituit  Consiliul local va trebui să urmeze regulile procedurale stabilite prin
Legea nr. 215/2001 republicată cu modificările  şi completările ulterioare şi Regulamentul
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cadru de organizare şi funcţionare  al Consiliilor locale aprobat prin OG 35/2002 modificată şi
completată prin Legea nr. 673/2002 şi să alegem  un preşedinte de şedinţă pe o perioadă de
cel mult 3 luni.

Vă rog să faceţi propuneri, cutuma consiliului fiind alegerea președintelului de ședință
pentru o perioadă de 3 luni, d-l secretar face precizarea faptului că și conform
regulamentului consiliului, aprobat prin hotărâre, durata mandatului președintelui de ședință
este stabilită la 3 luni.

Se face propunerea privind alegerea preşedintelui de şedinţă, d-l Porubski Ioan
propunând pe d-l Bodnărescu Vasile.

Supun la vot propunerea făcută de domnul consilier Porubski Ioan să fie ales preşedinte
de şedinţă dl Bodnărescu Vasile pe o perioadă de 3 luni şi să conducă, în continuare
lucrările:

- Cine este pentru?
- Împotrivă?
- Abţineri?
14 voturi DA, 1 abținere- Bodnărescu Vasile- Vă mulţumesc. Să consemnăm şi aceeastă

exprimare de voinţă în hotărârea pe care o  supun votului dvs., se dă citire proiectului
Hotărârii nr. 4.

Supun la vot.
- Cine este pentru?
- Împotrivă?
- Abţineri?

15 voturi DA- unanimitate de voturi.
Vă mulţumesc încă o dată  şi-l invit pe domnul preşedinte să preia conducerea lucrărilor

şedinţei.
Cei doi consilieri mai tineri se retrag.
Președintele de ședință- dl Bodnărescu Vasile- vă mulţumesc pentru încrederea ce

mi-aţi acordat şi onoarea de a fi primul preşedinte al Consiliului din localitatea Nădlac
constituit în urma alegerilor din 10 iunie 2012.

Trecem la punctul următor de pe ordinea de zi şi anume alegerea viceprimarului.
Vă informăm că potrivit art.57 alin.(1) din Legea nr.215/2001 republicată, cu

modificările şi completările ulterioare coroborate cu art.11 şi următoarele din Regulamentul
cadru de organizare şi funcţionare  al Consiliilor locale aprobat prin OG nr. 35/2002
modificată şi completată prin Legea nr. 673/2002, cu privire la stabilirea numărului
viceprimarilor şi procedura de alegere, pentru localitatea noastră s-a stabilit un viceprimar.

Viceprimarul se alege prin vot secret din rândul consilierilor pe bază de buletin de vot.
Propunerile de candidaţi pot fi făcute de oricare dintre consilieri sau de grupurile de

consilieri.
Exprimarea votului pentru alegerea viceprimarului se face prin una din modalităţile

prevăzute de art.11 alin.4 din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare  al Consiliilor
locale aprobat prin OG 35/2002 modificată şi completată prin Legea nr. 673/2002.

Este declarat ales ca viceprimar consilierul care a obţinut votul majorităţii consilierilor
în funcţie.

În situaţia în care nu s-a întrunit această majoritate, se organizează un al doilea tur
de scrutin, în aceeaşi şedinţă la care vor participa candidaţii situaţi pe primele 2 locuri. Este
declarat ales consilierul care a obţinut de această dată cel mai mare număr de voturi.

Date fiind făcute precizările din lege, vă rugăm să faceţi propuneri pentru a fi înscrise
pe buletinul de vot.

D-na Mazuch Marinela propune pe d-l Paliș Gligor.
D-l Balint Ioan propune pe d-l Porubski Ioan Dușan.
D-l Ambruș Lubomir propune pe d-l Șomrak Dușan.
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D-l Kszenics Pavel propune pe d-l Tocilă Bogdan Valentin.
Se reţin propunerile şi se trece la completarea pe buletinul de vot. Se organizează

votul prin vot secret. Fiecare consilier primeşte câte un singur buletin de vot pe care sunt
trecute numele celor 4 candidaţi, fiecare consilier va încercui numele candidatului pe care
doreşte să-l aleagă, astfel cum s-a stabilit  a fi procedura de vot.

Se trece la numărarea voturilor pentru cei 4 candidaţi care au fost propuşi pentru
funcţia de viceprimar, având în vedere faptul că în urnă sunt depuse 15 buletine de vot. Se
trece la operaţiunea de consemnare a rezultatului votării.

D-l Paliș Gligor- 6 voturi
D-l Porubski Ioan Dușan- 3 voturi
D-l Șomrak Dușan- 4 voturi
D-l Tocilă Bogdan Valentin- 2 voturi
Ca urmare a votului dumneavoastră, se trece la organizarea turului 2 dintre primii doi

clasați, astfel că se procedează la completarea buletinelor de vot cu d-nii : Paliș Gligor și
Șomrak Dușan. Se organizează votul prin vot secret. Fiecare consilier primeşte câte un
singur buletin de vot pe care sunt trecute numele celor 2 candidaţi, fiecare consilier va
încercui numele candidatului pe care doreşte să-l aleagă, astfel cum s-a stabilit  a fi
procedura de vot.

Se trece la numărarea voturilor pentru cei 2 candidaţi care au fost propuşi pentru
funcţia de viceprimar, având în vedere faptul că în urnă sunt depuse 15 buletine de vot. Se
trece la operaţiunea de consemnare a rezultatului votării.

Domnul Șomrak Dușan a fost ales viceprimar al orașului Nădlac cu un număr de 8
voturi, adoptându-se Hotărârea nr.5 , d-l Paliș Gligor obținând un număr de 7 voturi.

În conformitate cu art.57 alin (7) din Legea administraţiei publice locale, pe durata
exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia
de indemnizaţia aferentă acestui statut.

Trecem la următorul punct al ordinii de zi, organizarea comisiilor de specialitate pe
principalele domenii de activitate.

Potrivit art.54 alin (1) din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, după constituire Consiliul local organizează comisii de specialitate pe
principalele domenii de activitate.

Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali.
În conformitate cu prevederile art. 15 din O.G. 35 /2002 , consiliul local pentru buna

desfăşurare a activităţii stabileşte şi organizează comisii de specialitate pe principalele
domenii de activitate. Un consilier poate face parte din 1-3 comisii dintre care una este
comisia de bază. Indemnizaţia de şedinţă se va achita numai pentru activitatea desfăşurată
în comisia de bază.

Vă rog să faceţi propuneri asupra numărului de comisii în funcţie de specificul local  şi
nevoile activităţile consiliului, conform regulamentului consiliului local Nădlac, consiliul este
organizat pe 3 comisii de specialitate, fiecare dintre consilieri făcând parte dintr-o singură
comisie, astfel :

- comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, juridică şi de disciplină pe
lângă Consiliul Local al orașului Nădlac

- comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism,
administraţie publică locală, pe lângă Consiliul Local al orașului Nădlac

- comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie,
muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport, pe lângă Consiliul Local al orașului
Nădlac

In funcţie de specificul activităţii şi de numărul consilierilor, consiliul poate hotărî să
se organizeze comisii de specialitate şi în alte domenii de activitate sau o comisie să aibă în
obiectul de activitate doua sau mai multe domenii.
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Numărul locurilor care revine fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenţi
în fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către Consiliul local cu respectarea
configuraţiei politice rezultată în urma alegerilor locale. Nominalizarea membrilor fiecărei
comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenţi de către consiliu,
în funcţie de pregătirea profesională şi de domeniul în care îşi desfăşoară activitatea.

Se supune la vot :
- Cine este pentru ?
- Cine este împotrivă ?
- Dacă se abţine cineva ?
15 voturi DA- pentru comisiile de specialitate

- Vă rog să faceţi propuneri nominale pentru membrii comisiilor, precizând şi
apartenenţa lor politică .

- Precizăm că numărul membrilor din fiecare comisie trebuie să fie impar.
Se efectuează propuneri pentru comisia pentru activităţi economico-financiare,

agricultură, juridică şi de disciplină pe lângă Consiliul Local al orașului Nădlac:
- d-na Mazuch Marinela propune pe d-l Lupșa Eugen și d-na Faur

Maria din partea Mișcării Creștin Liberale
- d-l Kszenics Pavel propune pe d-l Tocilă Bogdan din partea

Partidului Poporului Dan Diaconescu
- d-l Porubski Ioan propune pe d-l Bodnărescu Vasile și d-l Balint

Ioan din partea Uniunii Social Liberale
- d-l Șomrak Dușan propune pe d-l Ambruș Lubomir din partea

Uniunii Democratice a Slovacilor din România
D-na Faur Maria susține că se retrage din această comisie.
Se fac propuneri pentru comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie

mediu şi turism, administraţie publică locală, pe lângă Consiliul Local al orașului Nădlac,
astfel:

- d-l Kovacs Ștefan propune pe d-na Mazuch Marinela din partea
Mișcării Creștin Liberale

- d-l Porubski Ioan propune pe d-l Paladie Răzvan din partea
Uniunii Social Liberale

- d-l Lupșa Eugen propune pe d-l Kovacs Ștefan din partea
Mișcării Creștin Liberale

- d-l Ambruș Lubomir propune pe d-l Șomrak Dușan din partea
Uniunii Democratice a Slovacilor și Cehilor din România

- d-l Balint Ioan propune pe d-l Porubski Ioan din partea Uniunii
Social Liberale

Se fac propuneri pentru comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ,
sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport, pe lângă
Consiliul Local al orașului Nădlac, respectiv 5 consilieri care nu au fost propuși a face parte
din primele două comisii de specialitate, astfel:

- d-na Faur Maria din partea Mișcării Creștin Liberale
- d-l Paliș Gligor din partea Mișcării Creștin Liberale
- d-l Harazin Andrei din partea Uniunii Democratice a Slovacilor și

Cehilor din România
- d-l Kiszel Dușan din partea Mișcării Creștin Liberale
- d-l Xenics Pavel din partea Partidului Poporului Dan Diaconescu

După constituirea comisiilor, fiecare comisie îşi alege cu votul deschis al majorităţii
consilierilor ce o compun câte un preşedinte şi câte un secretar. Comisiile se retrag, după
care prezintă situația președitelui fiecărei comisii, precum și a secretarului, astfel :
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- comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, juridică şi de disciplină-
președinte: Bodnărescu Vasile, secretar: Lupșa Eugen
- comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, administraţie
publică locală- președinte: Paladie Răzvan, secretar: Porubski Ioan
- comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi
protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport- președinte: Harazin Andrei, secretar- Xenics
Pavel

Se trece la votul deschis .
- Cine este pentru ?
- Cine este împotrivă ?
- Dacă se abţine cineva ?

15 voturi DA- unanimitate de voturi.
Se supune la vot proiectul hotărârii  privind  stabilirea numărului membrilor fiecărei

comisii şi modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri sau consilieri
independenţi, precum şi componenţa nominală a acestora.

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

15 voturi DA- unanimitate de voturi.
A fost adoptată Hotărârea nr. 6 cu un număr de 15 voturi.
D-l primar felicita pe d-l viceprimar, comisiile de specilitate, sustinand ca cei care au

participat la alegerile locale pentru a fi alesi in functia de primar sa nu ezite sa initieze
proiecte de hotarare, a fi cat mai activi pe parcursul celor 4 ani de mandat, pentru binele
tuturor, ceea ce s-a promis in campania electorala, sa fie dus la indeplinire, daca au
cunostinta de investitori, care sa creeze locuri de munca, sa vina cu ei la executiv, sa se
ofere facilitati catre acestia, aduce aminte de tot sprijinul care il vor avea din partea
executivului in toate demersurile, orgoliile sa fie lasate la o parte si spera intr-o colaborare
buna.

D-l Somrak Dusan multumeste pentru increderea acordata, sustinand ca in mandatul
primit va proceda la aplicarea tuturor cunostintelor, precum si a priceperii pentru a face ceea
ce a promis.

D-l secretar sustine ca noii consilieri sa nu ezite sa faca propuneri legislative, sa
apeleze atunci cand nu cunosc la aparatul de specialitate, chiar anagajatii sa fie chemati la
comisii de speciliatate, pentru ca sedintele de consiliu sa fie cat mai eficiente si cat ma
scurte. Totodata consilierii nou aleşi vor primi la dispoziţie spre studiu, Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, O.G. nr.35/2002 privind aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, Legea nr.161/2003
precum şi orice acte normative a căror cunoaştere va duce la o mai bună activitate a
Consiliului Local, urmand in acest sens sa fie achizitionata legislatia folosita uzual in
domeniul de activitate.

D-l Bodnarescu Vasile sustine ca la sedintele de consiliu, materialele sa fie cat mai
bine pregatite si fundamentate, pentru ca hotararile care se vor adopta sa fie luate in
cunostinta de cauza.

Deoarece nu sunt alte puncte sau alte probleme la ordinea de zi, d-l Bodnarescu
Vasile, preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei de constituire a Consiliului
local al oraşului Nădlac din data de 26.06.2012.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare originale.

Presedinte de sedinta                                                    Secretar
Bodnarescu Vasile Constantin                               Alexandru Gros
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