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Consiliul Local Cogeqti, intrunit in qedinla ordinari din data de l2.ll.Z)20 la sediul
ciminului cultural Cogeqti, la care participd toli cei 15 consilieri locali.

$edinla este deschisd de domnul primar, care aratd" cd sunt prezenli toli consilierii locali,
iar qedinla iqi poate desfEgura lucrdrile propundnd alegerea unui preqedinte de qedinli.

Domnul secretar propune ca domnul Ilinca, pregedintele de vdrstS, desemnat in gedin{a
de constituire a Consiliului Local, sd conducd incd dou6 qedinle. in unanimitate de voturi se
aprobd ca preqedintele de qedin!6 sd fie tot domnul Ilinca Nicolae.

Domnul pregedinte aratd cd qedinla igi poate desfrgura lucr[rile in baza ordinii de zi,
supun6nd aceasta spre aprobare:

1. Proiect de hotdrdre iniliat de primar cu privire la aprobarea Regulamentului de
Organizare gi Funclionare al Consiliului Local Cogegti.

2. Proiect de hot[r6re iniliat de primar cu privire la alegerea membrilor in Comisiile
de Specialitate

3. Proiect de hotdrdre iniliat de primar cu privire la alegerea viceprimarului.
Se supune la vot gi se aprobd in unanimitate ordinea de zi.

1. Proiect de hotirdre iniliat de primar cu privire la aprobarea Regulamentului de
Organizare qi Funclionare al Consiliului Local Coqeqti.

Domnul secretar d5 citire referatului de aprobare al domnului primar gi raportul de
specialitate al domnului secretar, prin care le explicd consilierilor cE Raportul a fost elaborat
potrivit prevederilor OUG nr. 5712019 privind Codul Administrativ. Anexa cuprinz6nd
regulamentul a fost dati spre studiu consilierilor, odatd cu convocarea pentru gedinli. Se
supune la vot qi se aprobd in unanimitate proiectul de hotrr6re.

Se trece la urmdtorul punct:
2. Proiect de hotirdre iniliat de primar cu privire la alegerea membrilor in Comisiile

de Specialitate. Domnul secretar prezintd raportul de specialitate qi conform regulamentul
aprobat la primul punct al ordinii de zi, prezintd denumirea pentru cele trei comisii, pentru
care trebuie si fie aleqi c6te cinci consilieri locali. Respectdnd rezultatul votdrii din
27.09.2020, in primele doud comisii vor fi doi membrii PSD qi cdte un membru din celelalte
partide, iar in atreia comisie trei membrii PSD, un membru PNL gi un membru ProRom6nia.
Se fac propuneri qi aceste comisii sunt astfel stabilite:
I. Comisia pentru Agriculturl Activiti{i economico-financiare, Amenajarea
teritoriului qi Urbanism, Protec{ia mediului qi Turism:

a

II. Comisia

ZAYOIANU MARIA
VOICA DANIEL-CONSTANTIN
DUTA ELENA-RTIXANDRA 6

MANOLESCU NICOLAE-DAN
TUDORECI GEORGEL-AUGUSTIN
pentru Activiti{i social - culturale, Culte, invifimint, Sinitate qi Familie:

o FLOAREA OLIMPIA
o OGOREANUSIMONA-MARIA
o PETRESCU FLORIN
o ILINCA NICOLAE
o BUJOR CONSTANTIN

III. Comisia pentru Protecfie Sociali, Protecfia copilului, Juridici qi de Disciplini

a

a

o

a



,A O DIMAGFIEORGFM,
. SANDU FLORIN.GHEORGFM,
O CONSTANTIN REMUS
. OLTE,ANU ION
. BURCEA ION.SORIN

Se supune la vot proiectul de hotdr6re gi se aprobd in unanimitate. in u*a dezbaterii intre
membrii comisiilor se stabilesc preqedinlii gi secretarii, astfel:
Comisia nr. I: TUDORECI GEORGEL-AUGUSTIN, preqedinte 9i DUTA ELENA-
RUXANDRA, secretar
Comisia nr. II: OGOREANU SIMONA-MARIA, pregedinte qi FLOAREA OLIMPIA,
secretar
Comisia nr. III: DIMA GFDORGFIE, pregedinte qi SANDU FLORIN-GHEORGHE, secretar
Se trece la ultimul punct al ordinii de zi:

3. Proiect de hotdrdre iniliat de primar cu privire la alegerea viceprimarului.
Ia cuvdntul domnul secretar, care prezintd raportul de specialitate, explicdnd consilierilor,
temeiul legal de alegere al viceprimarului, qi anume cd propunerile pot veni din partea

primarului gi a viceprimarului. Se fac urmitoarele propuneri, pe partide:
PSD propune pe DIMA GFIE,ORGFIE,

PNL propune pe OLTEANU ION
PRO ROMANIA propune pe VOICA DANIEL
PMP propune pe MANOLESCU DAN
Se pregdtesc buletinele de vot in care se specificd numele qi prenumele candidalilor, partidul
din care face parte candidatul qi rubrica pentru confirmarea opliunii de vot. Se stabileqte ca

votul sd se desfrqoare intr-un birou al cdminului cultural, consilierii sd intre la vot in ordine
alfabeticd, iar opliunea de vot s5 fie confirmatd prin cuvAntul DA in rubrica aferentS, in dreptul
candidatului ales.

Se trece la vot, fiecare consilier punAnd buletinul de vot, la ieqirea din birou, in urna special
amenajat[, aflald.la vedere in fala tuturor consilierilor. La frnalizarea procesului de vot, domnul
secretar desface buletinele de vot, fdc6nd numdrarea acestora pentru fiecare candidat. in timpul
numdrdrii voturilor, domnul secretar aratd consilierilor un buletin de vot, in care obliunea de vot
este trecut6 in rubrica numelui. Domnul consilier Dima spune cd reiese clar oblinea de vot qi se

trece mai departe. Se obline urmdtorul punctaj:
DIMA GHEORGFIE: 8 voturi
OLTEANU ION: 3 voturi
VOICA DANIEL: 3 voturi
MANOLESCU DAN: un vot

Cu 8 voturi pentru este ales viceprimar domnul Dima Gheorghe.
Drept pentru care se incheie prezentul proces verbal.

MENTIUNE: La intoarcerea in sediul primdriei, domnii consilieri Olteanu Ion gi Voica
Daniel, in calitate de candida\i la funclia de viceprimar gi reprerertan{i ai partidelor din care

fac parte, au solicitat inregistrarea unei contesta{ii prin care solicitd declararea nulS a votului
in care obliunea de vot nu a fost trecutd la rubrica respectivd.

DATA: 12.11.2020
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Avand in vedere dispozitiile din o.U.G. nr.5712019 privind Codul administrativ,
cu modificirile gi completdrite utterioare;

- Art.5 lit. cc, majoritatea absolut5 - primul numdr naturat strict
mai mare dec6t jum5tate din totalul membrilor in functie ai
organului colegial;

- Aft.139 alin.1 ln exercitarea atribu[iitor ce ii revin, consiliul
local adopt5 hot5r6ri, cu majoritate absolut5 sau simpl5,
dup5 caz.

- Alin.6 -
- (6) Consiliul local poate stabili ca unele hotd16ri sE fie luate

prin vot secret. Hotir6rile cu caracter individual cu privire la
persoane sunt luate intotdeauna prin vot secret, cu
excepliile prev5zute de lege.

- (7) Pentru exercitarea votului secret se fotosesc buletine de
vot.

- (B) Redactarea butetinelor de vot trebuie sE fie f.drd echivoc.
Pentru exprimarea opliunii se folosesc, de regulE, cuvintele
da sau nu.

- (9) Buletinele de vot se introduc intr-o urn5. La num5rarea
voturilor nu se iau in catcut buletinele de vot pe care nu a
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fost exprimat6 opliunea consilierului local sau au fost folosite
ambele cuvinte prev5zute la alin. (B).- (10) Ablinerire se num5r5 ta voturire impotriv5.- art.152, alin.2-3

- (2) viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate
absolutS, din rSndul membritor consiliului local, la
propunerea primarului sau a consilierilor locali.- (3) Exercitarea voturui se face pe baz5 de buretine de vot.
Alegerea viceprimarului se reatizeaz5 prin hot516re a
consiliului local

- contestatia nr.G5s9l2020 formulata de domniivotcA DANTEL
CoNSTANTIN si OLTEANU loN consilieri tocati cu privire la nulitatea unui
vot

- Faptul ca pe unul dintre buletinele de vot nu a fost respectata procedura
de vot adica exprimarea optiunii sa se realizeze in casuta anume
desemnata si materiatizata pe buletinulde vot aferenta unuia dintre
candidati, sub acest aspect votut fiind interpretabil si nut- Consecinta declarariica nul a buletinutui de vot este faptut ca niciunul
dintre candidati nu a obtinut majoritatea catifrcata (- primul numEr
natural strict mai mare dec6t jum6tate din totalul membrilor
in funclie ai organului cotegial) si avand in vedere
prevederile art.139 alin.13 din OUG 57/2019 -
(13) Proiectele de hot5r6ri respinse de consiliur local nu pot
fi readuse in dezbaterea acestuia ?n cursul aceleiagi gedinfe.,
in prima sedinta a consitiului local urmeaza sa fie ales
viceprimarul cu respectarea stricta a normeror imperative in
acest sens.
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