
PROCES-VERBAL

încheiat cu ocazia Şedinţei de constituire a Consiliului Local al orasului Rupea urmare a
alegerilor locale din data de 05,06,2016, azi data de 24.06.2016

Şedinţa este deschisă de Prefectul judeţului Brasov , d-ul Ciprian Bancila

Doamnelor şi domnilor,
În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 35/2002, pentru aprobarea
Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, ale art. 30, 31  şi 59 din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi Ordinul Prefectului nr.
535/22.06.2016 privind convocarea consilierilor alesi in sedinta de constituire ca urmare a
desfasurarii alegerilor locale organizate pentru autoritatile administratiei publice locale din data
de 10.06.2012, a fost convocat Consiliul local în şedinţa de constituire, fiind invitat primarul
declarat ales, d-ul Bardas Nicolae Liviu

Scopul acestei şedinţe, aşa cum prevede legislaţia în materie, este acela de constituire a
Consiliului local, ceea ce  presupune validarea mandatelor consilierilor aleşi, prezentarea
validării alegerii primarului, depunerea jurământului de către consilieri şi de către primar,
alegerea viceprimarilor, precum şi constituirea comisiilor de specialitate ale consiliului local.
Potrivit art. 29 (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, în raport cu populaţia oraşului Rupea, Consiliul local al oraşului Rupea se
compune din 15 membri.

La alegerile din 05.06.2016 au fost aleşi 15 consilieri.
La şedinţă sunt prezenţi  14 consilieri,domnul Sarafinceanu Buibas Gheorghe, lipsind

motivat, astfel că şedinţa este legal constituită.
În conformitate cu prevederile art. 3, alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002  şi
art. 31, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
lucrările şedinţei de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă
consilier, asistat de 2 consilieri dintre cei mai tineri.

Văzând dosarul alegerii Consiliului local, această sarcină de onoare îi revine
domnului consilier Hellwig Karl Gotfried, care va fi asistat de domnii consilieri Elekes
Claudia si Danciu Radu Ioan, fiind cei mai tineri consilieri.

Îl rog pe domnul consilier Hellwig Karl Gotfried (preşedintele de vârstă) să preia
conducerea şedinţei de constituire.

Dl. consilier Hellwig - doamnelor şi domnilor, vă rog să-mi permiteţi să supun aprobării
dumneavoastră proiectul ordinii de zi, după cum urmează:
1. Alegerea comisiei de validare;
2. Validarea mandatelor consilierilor aleşi;
3. Depunerea jurământului de către consilieri;
4. Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local;
5. Depunerea juramantului de catre primarul ales
Supun  votului dvs. ordinea de zi prezentată.
Cine este pentru? – 14 voturi (unanimitate)
Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 1 din ordinea de zi
Alegerea comisiei de validare.



Dl. consilier Hellwig : - la acest punct, în conformitate cu prevederile art. 4 şi 5 din Ordonanţa
Guvernului nr. 35/2002, propun alegerea dintre consilieri a unei comisii de validare, pe întreaga
durată a mandatului Consiliului.
Legea aplicabilă prevede ca această comisie să fie formată din 3 – 5 consilieri.
Având în vedere faptul că în Consiliul local al oraşului Rupea sunt 15 de membri, Comisia de
validare propun să fie alcătuită din 5 consilieri, pe motivul că dacă cineva lipseşte la o oarecare
validare care apare  şi pe parcursul muncii consiliului, doi nu pot forma o comisie, şi pentru a
avea întotdeauna comisia legal formată, propun să alegem  cinci colegi în comisia de validare.
Supun votului dvs. dacă sunteţi de acord să fie formată din cinci membri comisia de
validare.
Cine este pentru? – 14 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? –
Dacă se  abţine cineva? –
Propunerea a fost aprobată cu 14 de voturi.
După ce s-a stabilit numărul consilierilor ce vor alcătui Comisia de validare, se vor face
propuneri nominale individuale. Acestea se fac pe grupurile de consilieri constituite, iar
numărul de locuri cuvenite fiecărui grup se determină în funcţie de numărul de mandate
obţinute de grupul în cauză.
Grupuri de Consilieri- PSD – 5 membri, PNL- 4 membri, ALDE – 3 membri, UDMR +
FDGR – 3 membri
Vă rog să faceţi propuneri în acest sens.

Grupul PSD Micu Gheorghe
Grupul PNL Roman Silviu
Grupul ALDE – Hohoi Vasile
Grupul minoritati – Rakosi Lajos Attila
Pascu Dorel – Pascu Dorel Amos

Se voteaza fiecare propunere in parte si se aproba fiecare propunere cu 13 voturi pentru si
o abtinere ( a celui nominalizat)
Se aproba HCL nr. 1/24.06.2016 a Consiliului local, privind alegerea Comisiei de
validare.
Comisia de validare este aleasă  pe întreaga durată a mandatului Consiliului local.
Rog comisia de validare să se întrunească şi să prezinte validarea mandatelor consilierilor.
D-na secretar Roman: - îi rog pe domnii consilieri care au fost aleşi în comisia de validare să se
retragă în sala alăturată pentru a verifica legalitatea alegerii şi a propune validarea consilierilor
aleşi.
Se ia o pauză pentru a fi examinată de către comisia de validare legalitatea alegerii fiecărui
consilier, pe baza dosarelor prezentate de preşedintele de vârstă şi se fac propuneri de validare
sau invalidare a mandatelor.
P A U Z Ă
Punctul nr. 2 din ordinea de zi
Validarea mandatelor consilierilor aleşi
Se încheie un proces verbal.
Dl. consilier Pascu – presedinte comisie validare: - astăzi 24 iunie 2016, Comisia de
validare aleasă în şedinţa de constituire a consiliului local din  data de 24 iunie 2016 a
examinat în conformitate cu prevederile art. 30 şi următoarele din Legea nr. 215/2001
republicată, legalitatea  alegerilor consilierilor. Comisia constată  că au fost respectate
dispoziţiile legale şi că nu sunt cazuri de incompatibilitate. Domnul Bărdaș Nicolae
Liviu si-a prezentat demisia din functia de consilier local al orasului Rupea, optand



pentru functia de primar al orasului Rupea. politice in conformitate cu prevederile art. 9
alin. 2 lit. a din legea nr. 393/2004 privind Statutul Alesilor Locali  Avand  in vedere
adresa  organizatiei PSD Brasov  nr. 222/21.06.2016 prin care se confirma apartenenta
politica a domnului MICU GHEORGHE , urmatorul pe lista de candidati a acestei
fomatiuni politice in conformitate cu prevederile art. 33 din legea nr. 215/2001
republicata si se propune validarea mandatului domnului MICU GHEORGHE

Domnul Toma Mihaly Zsolt si-a prezentat demisia din functia de consilier local
al orasului Rupea, din motive personale in conformitate cu prevederile art. 9 alin. 2 lit. a
din legea nr. 393/2004 privind Statutul Alesilor Locali.  Avand  in vedere adresa
organizatiei PSD Brasov  nr. 222/21.06.2016 prin care se confirma apartenenta politica a
doamnei ELEKES CLAUDIA MICU , urmatoarea pe lista de candidati a acestei
fomatiuni politice in conformitate cu prevederile art.33 din legea nr.215/2001 privind
administratia publica locala republicata si se propune validarea mandatului doamnei
ELEKES CLAUDIA
Domnul Dumitrescu Flavius si-a prezentat demisia din functia de consilier local al
orasului Rupea,optand pentru functia de Consilier Judetean in cadrul Consiliului Judetean
Brasov.in conformitate cu prevederile art. 9 alin. 2 lit. a din legea nr. 393/2004 privind
Statutul Alesilor Locali Avand  in vedere adresa  organizatiei PNL Brasov  nr.
310/22.06.2016 prin care se confirma apartenenta politica a domnului COMANICIU
POMPILIU  , urmatorul pe lista de candidati a acestei fomatiuni politice in conformitate
cu prevederile art. 33  din legea nr.215/2001 privind administratia publica locala si se
propune validarea mandatului domnului COMANICIU POMPILIU
Comisia de validare a hotărât să propună validarea mandatelor consilierilor aleşi precum
si a supleantilor mentionati mai sus, respectiv un număr de 15 consilieri, conform
tabelului anexat, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.
Dau citire tabelului cu privire la consilierii validaţi. Se supune la vot, validarea fiecarui
consilier in parte. Cel nominalizat nu voteaza.

1. Antal Maria . Se supune la vot. Se aproba cu 13 voturi si o abtinere.
2. Baba dorin Ioan. Se supune la vot. . Se aproba cu 13 voturi si o abtinere.
3. Comaniciu Pompiliu. Se supune la vot. . Se aproba cu 13 voturi si o abtinere
4. Danciu Radu Ioan . Se supune la vot. . Se aproba cu 13 voturi si o abtinere
5. Elekes Claudia. Se supune la vot. . Se aproba cu 13 voturi si o abtinere
6. Hellwig Karl Gotfried. Se supune la vot. . Se aproba cu 13 voturi si o abtinere
7. Hohoi Vasile. Se supune la vot. . Se aproba cu 13 voturi si o abtinere
8. Micu Gheorghe. Se supune la vot. . Se aproba cu 13 voturi si o abtinere
9. Moise Maria Codruta. Se supune la vot. . Se aproba cu 13 voturi si o abtinere
10. Pascu Dorel Amos. Se supune la vot. . Se aproba cu 13 voturi si o abtinere
11. Rakosi Lajos Attila. Se supune la vot. . Se aproba cu 13 voturi si o abtinere
12. Roman Silviu. Se supune la vot. . Se aproba cu 13 voturi si o abtinere
13. Sarafinceanu Buibas Gheorghe. Se supune la vot. . Se aproba cu 13 voturi – lipseste
14. Suma Gheorghe Bogdan. Se supune la vot. . Se aproba cu 13 voturi si o abtinere
15. Szabo Szilard. Se supune la vot. . Se aproba cu 13 voturi si o abtinere

Dl. Consilier Hellwig : - In urma voturilor exprimate se adopta Hotărârea nr.2/24.06.2016
a Consiliului local, privind validarea mandatelor consilierilor
Punctul nr. 3 din ordinea de zi
Depunerea jurământului de către consilieri;
Dl. Hellwig: - în conformitate cu legea, urmează depunerea Jurământului de către
consilieri.
D-na secretar Roman: - îi rog pe domnii consilierii valdaţi prin hotărârea



anterioară, ca pe rând, după ce voi citi Jurământul să vină  să jure pe Biblie şi pe
Constituţia României.
Domnii consilierii  depun jurământul. Domnul Sarafinceanu Buibas Gheorghe a fost
validat in lipsa , fiind absent motivat si va depune juramantul la sedinta viitoare.
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 Orasului Rupea. Aşa să îmi ajute
Dumnezeu”.
D-ul Prefect ii felicita pe fiecare consilier in parte si le inmaneaza cate un exemplar din
juramant.
D-ul Hellwig – avand in vedere depunerea jurământului de către toti consilierii validaţi,

declar consiliul legal constituit. În acest scop se adoptă Hotărârea nr. 3/24.06.2016 a
Consiliului local

Punctul nr.  4 din ordinea de zi
Alegerea preşedintelui de şedinţă
Dl. consilier Hellwig: - întrucât consiliul local a fost legal constituit, vă rog să propuneţi
alegerea unui preşedinte pentru şedinţa de astăzi.
Se prpune ca alegerea presedintilor de sedinta sa se face pe o perioada de 3 luni, in ordine
alfabetica iar pentru primele 3 luni sa fie aleasa d-na Antal Maria.
Se adopta Hotararea nr. 4 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru primele 3 luni
in persoana d-nei Antal Maria
Depunerea juramantului de catre primarul ales .

D-na presedinte a Judecatoriei Rupea, da cititre sentintei de investire a primarului ales
Primarul ales este invitat in fata consilierilor pentru a depune juramantul :
“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 Orasului Rupea. Aşa să îmi ajute
Dumnezeu”.
D-ul Prefect si d-na Judecator  il felicita si i se inmaneaza un exemplar din juramant.

Sedinta de constituire a Consiliului Local Rupea se declara inchisa.

INTOCMIT
SECRETAR

Jr.Ioana Madalina ROMAN


