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PROCES VERBAL 

incheiat astazi 23.06.2016, in sedinta de  

 constituire a Consiliului local Schitu Golesti 

 

 

 

Astazi, data de mai sus, in baza art. 30 (1) din Legea 215 / 2001 privind administratia 

publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a prevederilor art. 103 

alin. 5 din Legea nr. 115 / 2015 privind alegerea autoritatilor administratiei publice locale si a 

Ordinului Prefectului - Judetul Arges nr. 180 / 15.06.2016, in sediul consiliului local are loc 

convocarea consilierilor locali declarati alesi la alegerile locale din 05.06.2016 pentru sedinta de 

constituire a consiliului local Schitu Golesti.  

 La sedinta de constituire participa 14 consilieri, lipsind dl Boghez Grigorita Maurel. Din 

partea PSD participa dna deputat Simona Bucura Oprescu si dl Negoescu Vasile, din partea 

PNL dnii Banzea Gheorghe si Vasilescu Dan, iar din partea Institutiei Prefectului - Judetul 

Arges dnele Stanculescu Daniela si Prioteasa Alina.  

Presedinte de sedinta este dl Tudor Ion - decanul de varsta al consiliului local, asistat de 

cei mai tineri doi consilieri alesi si anume dnii Braga Iliuta Leonard si Balca Constantin. 

Pentru alegerea comisiei de validare a consiliului local, fiecare partid politic propune cate 

un membru, dupa cum urmeaza: 

1. PNL - Braga Iliuta Leonard; 

2. PSD - Palaghiu Marciel;  

3. ALDE - Oprescu Nicolae Dorinel; 

 4. PER - Sipoteanu Cristian; 

 5. PAM - Patrascu Florian. 

 Dna Prioteasa Alina, reprezentanta Institutiei Prefectului la sedinta de constituire a 

consiliului local propune si validarea mandatului de consilier a dlui Boghez Grigorita Maurel, 

absent din motive medicale. Acesta urmeaza a depune juramantul in prima sedinta ordinara a 

consiliului local. 

 

Supusa la vot, comisia de validare pentru intreaga durata a mandatului, a fost aprobata de 

consiliul local cu 14 voturi pentru.  

In acest sens, a fost emisa hotararea Consiliului local nr. 1  / 23.06.2016. 

 

Se trece la urmatoarea etapa si anume validarea mandatelor consilierilor locali declarati 

alesi, validarea facandu-se in ordinea alfabetica. Astfel, au depus juramantul si au fost validati 

urmatorii consilieri: 

- Balca Constantin – PSD; 

- Boghez Grigorita Maurel – PER; 

- Braga Iliuta Leonard – PNL; 

- Cioaca Florian Liviu – PNL; 



- Copaescu Costel Ionel – PNL: 

- Duta Iulian – PNL; 

- Fatu Florin Daniel – PNL; 

- Istrate Sorinel – PER; 

- Oprescu Nicolae Dorinel – ALDE; 

- Palaghiu Marciel – PSD; 

- Patrascu Florian – PAM; 

- Radoiu Ion Irinel – PNL; 

- Solomon Ion – PSD; 

- Sipoteanu Cristian – PER; 

- Tudor Ion – PSD. 

 A fost invalidat mandatul dlui Mirita Vasile Tudorel - PNL, acesta renuntand la 

mandatul de consilier local si optand pentru mandatul de primar, fiind validat urmatorul 

suplenat aflat pe lista PNL, dl Cioaca Florian Liviu.  

 

Supusa la vot validarea mandatelor consilierilor enumerati mai sus a fost aprobata in 

unanimitate. 

In acest sens, a fost emisa hotararea Consiliului local nr. 2  / 23.06.2016. 

 

Urmare a procedurilor legale, se trece la declararea ca legal constituit a consiliului local 

Schitu Golesti. 

 

 Supusa la vot procedura de declarare ca legal constituit a Consiliului local Schitu Golesti, a 

fost aprobata in unanimitate.  

In acest sens, a fost emisa hotararea Consiliului local nr. 3  / 23.06.2016. 

 

Se trece la alegerea presedintelui de sedinta. Membrii consiliului local propun ca 

presedintele de sedinta sa se aleaga pentru o singura sedinta. Este propus dl Tudor Ion. 

  

Supusa la vot procedura de alegere a presedintelui de sedinta a fost aprobata in unanimitate. 

In acest sens, a fost emisa hotararea Consiliului local nr. 4  / 23.06.2016. 

 

Dupa aprobarea hotararii nr. 4, se trece la depunerea juramantului in calitate de primar 

a dlui Mirita Vasile Tudorel. Mandatul acestuia a fost validat prin Sentinta civila nr. 1315 / 

22.06.2016 pronuntata de Judecatoria Campulung in dosarul nr. 2895 / 205 / 2016. 

 

Urmeaza alegerea viceprimarului comunei, dintre consilierii validati in aceasta sedinta. 

Reprezentantele Institutiei Prefectului aduc la cunostinta consilierilor ca procedura se va 

desfasura intr-o camera in care nu vor patrunde alte persoane (pentru a se asigura secretul 

votului), prin incercuirea numarului trecut in dreptul persoanei pe care o doreste in functia de 

viceprimar, procedura urmand a se desfasura cu un singur pix pus la dispozitie. Pe buletinele de 

vot au avut trecute cele doua nume, fiecarew bulletin avand aplicata pe verso stampila 

consiliului local.  

PSD nominalizeaza pentru functia de viceprimar pe dl Balca Constantin, iar PNL il 

nominalizeaza pe dl Duta Iulian. Celelalte partide nu mai fac alte propuneri.  



Procedura de votare s-a desfasurat cu respectarea legislatiei in vigoare. Dupa finalizarea 

acestei proceduri, s-a trecut la numararea voturilor obtinute de fiecare candidat, fiind ales in 

fuctia de viceprimar dl Duta Iulian cu 8 voturi pentru, dl Balca Constantin obtinand 6 voturi.  

 

In acest sens, a fost emisa hotararea Consiliului local nr. 5  / 23.06.2016. 

 

S-a trecut la alegerea comisiilor de specialitate ale consiliului local, in urma propunerilor 

facute de fiecare partid politic. Astfel, acestea vor avea urmatoarea componenta: 

- Comisia de specialitate nr. 1 - activitati economico - financiare, administrarea domeniului 

public si privat comunal, amenajarea teritoriului si urbanism, in urmatoarea componenta: 

1. Sipoteanu Cristian; 

2. Solomon Ion; 

3. Patrascu Florian; 

4. Duta Iulian; 

5. Oprescu Nicolae Dorinel. 

- Comisia de specialitate nr. 2 – administratie publica, juridica si de disciplina, agricultura, 

protectia mediului si turism, in urmatoarea componenta: 

1. Boghez Grigorita Maurel; 

2. Braga Iliuta Leonard; 

3. Fatu Florin Daniel; 

4. Radoiu Ion Irinel; 

5. Balca Constantin. 

- Comisia de specialitate nr. 3 – activitati social – culturale, culte, invatamant, sanatate, familie, 

munca si protectie sociala, protectie copii, tineret, sport, in urmatoarea componenta: 

1. Istrate sorinel; 

2. Cioca florian Liviu; 

3. Palaghiu Marciel; 

4. Copaescu Costel Ionel; 

5. Tudor Ion.  

 

In acest sens, a fost emisa hotararea Consiliului local nr. 6  / 23.06.2016. 

 

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces - verbal. 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA 

TUDOR ION 

 

 

BALCA CONSTANTIN                                                                  BRAGA ILIUTA LEONARD 

 

 

 

 

Consilier juridic 

                                                                                                                                        Schiaucu Pavel 

  


