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PROCES VERBAL 

al sedinţei de constituire a Consiliului Local si de învestire a primarului 

comunei Crucea, judetul Constanta din 24 iunie 2016 

 

           Lucrarile sedintei de constituire a consiliului local al comunei Crucea, judetul 

Constanta au fost deschise de catre reprezentantii Institutiei Prefectului Judetul 

Constanta , doamnei Simona Bocioaga si Luiza Pavalache. 

             Doamna Simona Bocioaga prezinta temeiul convocarii consilierilor locali 

declarati alesi pentru constituirea Consiliului Local -  Ordinul prefectului nr.294/2016, 

art.30 alin.(1) din legea administratiei publice locale nr.215/2001 , actualizata si art.1 

alin.1 din Anexa nr.1 din O.G nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului- cadru de 

organizare si functionare a consiliilor locale. 

          Prezinta , in continuare numarului de consilieri locali ai U.A.T Crucea – 13, 

conform Ordinului Prefectului nr.175/23.03.2016 . 

          Secretarul Comunei Crucea, doamna Gurgu Reveicuta  , verifica prin strigarea 

prezentei , indeplinirea cvorumului legal de 2/3 din numarul consilierilor declarati alesi 

pentru desfasurarea sedintei de constituire, conform  art.30, alin.2, teza I din legea 

nr.215/2001 si art.1 , teza I din O.G nr.35/2002 , art.6¹ din Legea privind Statutul 

alesilor locali nr.393/2004 , actualizata. 

 Şedinţa se desfăşoară în condiţii legale cu participarea  unui  număr de  13 

consilieri locali aleşi, potrivit art. 30 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

          Reprezntantul prefectului invita pe cel mai in varsta dintre consilieri , domnul 

Stanescu Constantin, precum si pe cei doi asistenti ai acestuia , cei mai tineri 

consiglieri, pe  domnii Graniceru Alexandru si Dragan Dorel, sa preia conducerea 

lucrarilor sedintei. 

        Potrivit prevederilor Statutului aleşilor locali din Legea nr. 393/2004 (art. 24) se 

ia  o pauză de 10 minute pentru  constituirea grupurilor de consilieri, timp in care 

secretarul unităţii administrativ-teritoriale  prezintă preşedintelui de vârstă şi 

asistenţilor acestuia dosarele consilierilor declaraţi aleşi şi pe cele ale supleanţilor lor, 

aşa cum au fost primite de la biroul electoral de circumscripţie. 

          Lucrarile sedintei se reiau pentru alegerea comisiei  de validare a mandatelor. 



           Desemnarea candidaţilor pentru comisia de validare se face de către grupurile 

de consilieri. Numărul de locuri cuvenite fiecărui grup se determină în funcţie de 

numărul de mandate obţinute de grupul în cauză. 

         Presedintele de varsta informeaza consilierii se va   alege prin vot deschis, 

exprimat prin ridicare de mâini, o comisie de validare, formată din 3-5 consilieri, pe 

întreaga durată a mandatului, potrivit art. 31 alin. (2) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Rezultatul va fi consemnat în prima hotărâre adoptată de noul consiliu, primind 

numărul 1 in  registrul de evidentă a hotărârilor consiliului local. 

           Acesta propune un numar de 3 , avand in vedere numarul consilierilor alesi. 

           Supusa la vot , propunerea presedintelui de varsta a fosta aprobata in 

unanimitate. 

            In continuare , se fac propuneri pentru constituirea comisiei de validare a 

mandatelor consilierilor alesi. 

           Domnul consilier Sandu Gheorghe propune pe domnul Dragan Dorel si pe 

doamna Panainte Mihaela din partea grupului PSD –PMP. 

           Domnul consilier Graniceru Alexandru propune pe doamna Moroianu Anica din 

partea P.N.L.   

      Supuse la vot  , propunerile au fost aprobate in unanimitate.       

  După alegerea comisiei de validare,  preşedintele dispune o nouă pauză, în 

timpul căreia va fi examinată de către comisie legalitatea alegerii fiecărui consilier, pe 

baza dosarelor prezentate de preşedintele de vârstă, şi vor fi elaborate propunerile de 

validare sau de invalidare a mandatelor. În acest scop se încheie un proces-verbal  

conform art.6 alin.1 din O.G. nr.35/2002, art.31 alin.3 din Legea administratiei publice 

locale nr.215/2001, republicata. 

            Dupa pauza , comisia de validare , prezinta presedintelui de varsta lista 

consilierilor validati in ordine alfabetica. 

     Validarea  se face, în ordine alfabetică, cu votul deschis al majorităţii consilierilor 

prezenţi la şedinţă. Persoana al cărei mandat este supus validării sau invalidării nu a 

participat la vot. 

       Au fost validati urmatorii consilieri: 

Nr. 

crt. 

Numele si prenumele Lista pe care a 

candidat 

1. Butoi Ion PSD 

2. Crăciun Florina PMP 

3. Drăgan Dorel  PSD 

4. Grăniceru Alexandru PNL 

5. Leu Marian  PNL 

6. Lischievici Alexandru PNL 

7. Moise Dan PSD 

8. Moroianu Anica PNL 



9. Panainte Mihaela PSD 

10. Postelnicu Paraschivu PNL 

11. Sandu Gheorghe PSD 

12. Stănescu Constantin PSD 

13. Tudorache Iulian PNL 

 

 Rezultatul validării mandatelor se consemnează în HOTĂRÂREA NR. 2, conform 

art.6 alin.3, art.7 din O.G. nr.35/2002 și art.31 alin.5 din Legea administratiei publice 

locale nr.215/2001, actualizata 

 După validarea mandatelor celor 13 consilieri declarati alesi  din numărul de 

consilieri stabilit potrivit legii,  s-a  procedat la depunerea următorului jurământ: 

 "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 comunei 

Crucea , judetul Constanta . Aşa să-mi ajute Dumnezeu!" 

           Secretarul comunei da citire jurământului, după care consilierii validaţi se 

prezinta, în ordine alfabetică, în faţa unei mese special amenajate, pe care se află un 

exemplar din Constituţie şi Biblia. Consilierul pune mâna stângă atât pe Constituţie cât 

şi pe Biblie,  pronunţa cuvântul "jur", după care  semneaza jurământul de credinţă, 

care este imprimat pe un formular social. 

  După depunerea jurământului de către cei 13 membrii ai  consiliului local, 

preşedintele de vârstă declară consiliul legal constituit. Declararea consiliului ca legal 

constituit se constată prin HOTĂRÂREA NR. 3 adoptatat in unanimitate. 

 După declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, prin 

hotărâre adoptată cu votul deschis al majorităţii consilierilor locali în funcţie, un 

preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care va conduce şedinţele 

consiliului şi va semna hotărârile adoptate de acesta. 

         Presedintele de varsta solicita propuneri . 

         Domnul consilier Dragan Dorel , propune pe domnul consilier Stanescu 

Constantin. In absenta altor propuneri, se supune la vot . 

  Domnul consilier Stanescu Constantin a fost ales presedinte de sedinta pentru 

urmatoarele trei luni in unanimitate. 

           După alegerea preşedintelui de şedinţă acesta preia conducerea lucrărilor 

consiliului. 

             Rezultatul alegerii preşedintelui de şedinţă se consemnează în HOTĂRÂREA 

NR. 4. 

  După preluarea conducerii lucrărilor consiliului de către preşedintele de şedinţă 

se trece la ceremonia de depunere a jurământului de către primar,. În acest scop 

doamna Pelelunga Mariana, judecătorul desemnat de preşedintele judecătoriei 

Harsova, care a validat mandatul,  prezintă în faţa consiliului hotărârea de validare. 

 După prezentarea hotărârii de validare primarul depune jurământul:  



 "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 comunei 

Crucea, judetul Constanta. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!" 

 

 Primarul  da citire jurământului, în faţa unei mese special amenajate, pe care 

se află un exemplar din Constituţie şi Biblia. În timpul citirii jurământului primarul  pune 

mâna stângă atât pe Constituţie cât şi pe Biblie, după care  semneaza  jurământul de 

credinţă, care este imprimat pe un formular special.  

     După depunerea jurământului,  primarul intră în exerciţiul de drept al mandatului. 

Președintele de ședință înmâneaza  primarului eşarfa în culorile drapelului naţional al 

României, prevăzută în H.G. nr.62/1992. 

      Consiliul local procedeaza la  alegerea din rândul membrilor săi pe viceprimar,    

 Propunerile de candidaţi pentru alegerea viceprimarului se fac  , dupa cum 

urmeaza: 

  Domnul consilier Leu Marian propune pe domnul consilier , Tudorache Iulian, 

din partea PNL; 

 Domnul consilier Moise Dan propune pe domnul consilier Butoi Ion , din partea 

grupului P.S.D- P.M.P 

 Doamna consilier Panainte Mihaela se autopropune din partea P.S.D-P.M.P. 

          După înregistrarea candidaturilor , se ia o pauză în timpul căreia se 

completează buletinele de vot. 

 In continuare , se desemnează din rândul consilierilor comisia de numărare a 

voturilor pentru alegerea viceprimarului, formată din persoane care nu au fost propuse 

pentru a fi alese viceprimar, dupa cum urmează: 

         Domnul consilier , Moise Dan propune pe domnul consilier Sandu Gheorgheş 

         Domnul consilier , Tudorache Iulian propune pe domnul consilier Graniceru 

Alexandruş 

         Domnul consilier , Leu Marian, propune pe doamna consilier Craciun Florina. 

       Exercitarea votului se face într-o cabină special amenajatăfolosindu-se , , 

modalitatea  aprobata cu votul tuturor membrilor, dupa cum urmeaza : fiecare 

consilier primeşte un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor 

candidaţilor. Intrând în cabină, din lista candidaţilor vor fi barate printr-o linie 

orizontală numele tuturor candidaţilor pe care consilierul nu doreşte să îi aleagă. Pe 

buletin va rămâne nebarat numele consilierului sau, după caz, al consilierilor pe care 

doreşte să îl votantul. 

      Dupa vot , comisia stabileste urmatorul rezultat : 

- Tudorache Iulian- 6 voturi 

- Butoi Ion – 4 voturi 

- Panainte Mihaela – 3 voturi 

 

         

 



 

     Deoarece  nu s-a întrunit majoritatea, se organizează un al doilea tur de scrutin, 

la care  participa candidaţii situaţi pe primele două locuri.  

 La al doilea tur de scrutiny,  este declarat ales viceprimar consilierul care a 

obţinut cel mai mare număr de voturi, domnul Tudorache Iulian. Acesta a intrunit 7 

voturi, domnul consilier Butoi Ion obtinand 6 voturi. 

     Alegerea viceprimarului este  consemnată în HOTĂRÂREA NR. 5 a consiliului 

local.  

 In continuare, consiliul local stabileşte şi organizează comisii de specialitate pe 

principalele domenii de activitate:   

    1. Agricultură 

    2. Activităţi economico-financiare 

    3. Activităţi social-culturale, culte 

    4. Învăţământ, sănătate şi familie 

    5. Amenajarea teritoriului şi urbanism 

    6. Muncă şi protecţie socială 

    7. Protecţie copii 

    8. Protecţie mediu şi turism 

    9. Juridică şi de disciplină 

   10. Validare 

     Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri,  

avându-se în vedere, pregătirea lor profesională şi domeniul în care îşi desfăşoară 

activitatea. 

      S-au format 3 comisii , in afara celei de validare constituita prin HOTARAREA 

NR.1, dupa cum urmeaza : 

1. Comisia pentru agricultură, activitati economico-financiare, protecţie 

mediu şi turism  

           Domnul Sandu Gheorghe 

  Doamna Moroianu Anica 

  Domnul Butoi Ion 

  Domnul Leu Marian 

  Domnul Moise Dan 

 

2. Comisia juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului si urbanism 

                    Domnul Grăniceru Alexandru 

   Domnul Moise Dan 

   Domnul Postelnicu Paraschivu 

                     

3. Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi 

familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport 

                     Domnul Stănescu Constantin 

   Domnul Lischievici Alexandru 



   Doamna Panainte Mihaela 

   Domnul Drăgan Dorel 

    Doamna Crăciun Florina 

                        

           Numărul şi denumirea comisiilor de specialitate , numărul membrilor fiecărei 

comisii precum şi componenţa nominală a acestora se stabilesc prin HOTĂRÂREA NR. 

6 a consiliului local. 

          Ordinea de zi fiind epuizata , presedintele de sedinta declara inchise lucrarile 

sedintei ,  multumind pentru participare domnilor consilieri si tuturor celor prezenti la 

ceremonie. 

            

 

 

 

  Presedinte de sedinta,                                                         Secretar U.A.T 

 

Constantin STĂNESCU                                                        Reveicuta GURGU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                  

                    P R E Z I D I U 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE DE VÂRSTĂ 

 

Domnul   STĂNESCU CONSTANTIN 

 

 

 

 

ASISTENŢII PREŞEDINTELUI DE 

VÂRSTĂ 

  

1. Domnul GrĂniceru Alexandru 

 

                            2.   Domnul DRAGAN DOREL 

 

           

 

 

 

 




