PROCES - VERBAL
Încheiat azi 29.06.2012
Cu ocazia şedinţei de constituire a
Consiliului Local al comunei Nădrag
Din totalul de 11 consilieri sunt prezenţi un număr de 11 consilieri aleşi :
Breabăn Georgel, Călin Florea, Florea Doina, Grissak Axente-Vasile, Jurconi FalviaIoana, Jurj Remus, Linginari Puiu-Ioan, Minea Vasile, Mizun Mihai, Stoian Zaharia,
Ungur Vasile.
De asemenea este prezent reprezentantul Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş ,
d-na. Fuiorea Viorica, care deschide lucrările şedinţei, manţionează scopul ei şi arată că
şedinţa este legal constituită întrucât participă un număr de 11 consilieri.
Se verifică dacă toate partidele care au consilieri aleşi au depus raportul
financiar şi se constată respectarea acestei cerinţe a legii.
Lucrările şedinţei sunt conduse de cel mai în vârstă consilier- dl. Ungur Vasile –
asistat de cei mai tineri doi consilieri – Jurconi Flavia Ioana şi Minea Vasile .
Şedinţa este deschisă prin aprobarea în unanimitate a ordiniide zi :
1.- Alegerea comisiei de validare
2.- Validarea mandatelor consilierilor aleşi
3.- Depunerea jurământului de către consilieri .
4.- Alegerea preşedintelui de şedinţă.
5.- Prezentarea rezultatului validării alegerii primarului .
6.- Depunerea jurământului de către primar .
7.- Alegerea viceprimarului .
Se trece la punctul 1 – alegerea comisiei de validare. În conformitate cu
dispoziţiile art. 31 al. (2) din Legea nr. 215/2001 republicată, comisia de validare
urmează a fi constituită din 3 membri. Se supune la vot numărul de 3 membri. Se aprobă
cu unanimitate de voturi Se fac propuneri pentru comisia de validare :
- dl.Minea Vasile propune ca din comisia de validare să facă parte următorii:
Linginari Puiu Ioan, Mizun Mihai şi Jurconi Flavia Ioana. Grissak Axente-Vasile propune
pe d-nii Călin Floarea şi Jurj Remus. Nu mai sunt alte propuneri.
Se trece la votarea propunerilor şi se votează astfel :
- dl. Linginari Puiu Ioan, 6 voturi pentru, 3 voturi contra, 1 abţinere
- dl. Mizun Mihai 8 voturi pentru, 2 abţineri
- d-na. Jurconi Flavia Ioana 5 voturi pentru, 4 voturi contra, 1 abţinere.
- dl. Călin Florea 4 voturi pentru, 6 voturi contra.
- dl. Jurj Remus 4 voturi pentru, 6 voturi contra.
Comisia de validare se retrage pentru a-şi desemna funcţiile din cadrul comisiei,
după cum urmează :
- Jurconi Flavia Ioana preşedinte
-. Mizun Mihai secretar
- Linginari Puiu Ioan membru

Se emite hotărârea nr.1 a Consiliului Local al comunei Nădrag privind alegerea
comisiei de validare.
Comisia de validare examinează legalitatea alegerii consilierilor şi în acest sens
comisia de validare încheie procesul verbal prin care propune validarea unui număr de 11
consilieri , conform tabelului anexat procesului verbal.
Se supune la vot validarea consilierilor , se votează astfel:
1. Breabăn Georgel 10 voturi pentru
2. Călin Florea. 10 voturi pentru
3. Florea Doina. 10.voturi pentru
4. Grissak Axente-Vasile 10 voturi pentru
5. Jurconi Falvia-Ioana. 10 voturi pentru
6. Jurj Remus 10 .voturi pentru
7. Linginari Puiu-Ioan 10 voturi pentru
8. Minea Vasile 10 voturi pentru
9. Mizun Mihai 10 voturi pentru
10. Stoian Zaharia 10 voturi pentru
11. Ungur Vasile 10 voturi pentru.
Se emite hotărârea nr. 2 a Consiliului Local Nădrag, de validare a mandatelor
celor 11 consilieri.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi , depunerea jurământului de către consilierii
aleşi.
Consilierii depun jurământul cu formulă religioasă , cu mâna pe Biblie şi pe
Constituţie.
Preşedintele de vârstă declară consiliul local ca fiind legal constituit.
Se emite hotărârea nr. 3 a Consiliului Local Nădrag privind declararea
constituirii Consiliului Local al comunei Nădrag .
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi , alegerea preşedintelui de şedinţă . Dl.
Minea Vasile propune ca preşedinte de şedinţă pe dl. Ungur Vasile . Propunerea este
supusă la vot şi este aprobată cu unanimitate de voturi.
Ca urmare a fost ales preşedinte de şedinţă pentru următoarele 3 luni dl.Ungur
Vasile În acest scop se emite hotărârea nr. 4 a Consiliului Local Nădrag.
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi , prezentarea rezultatului validării primarului
În acest scop d-na Fuiorea Viorica dă citire Încheierii nr. 1815 din 22 iunie 2012 a
Judecătoriei Lugoj prin care se validează alegerea d-lui. Muntean Liviu în funcţia de
primar al Comunei Nădrag judeţul Timiş .
La punctul 6 al ordinii de zi , dl. Muntean Liviu depune jurământul cu formulă
religioasă , cu mâna pe Biblie şi pe Constituţie , jurământ pe care apoi îl semnează.
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi ,alegerea viceprimarului Comunei Nădrag
judeţul Timiş. Preşedintele de şedinţă cere să se facă propuneri şi explică procedura de
votare prin înscrierea unui X în dreptul candidatului ales pe buletinul de vot .Dl. Mizun
Mihai propune pentru funcţia de viceprimar pe dl. Minea Vasile, dl. Călin Florea propune
pe dl. Jurj Remus iar dl. Linginari Puiu Ioan a propus pe dl Breabăn Georgel. Nu au mai
fost alte propuneri.

În urma numărării voturilor exprimate în mod secret pe buletinele de vot s-a
constatat că dl. Minea Vasile a fost ales viceprimar al comunei Nădrag cu 6 voturi dl. Jurj
Remus a obţinut 4 voturi respectiv dl. Breabăn Georgel 1 vot..
Preşedintele de şedinţă atrage atenţia secretarului comunei Nădrag că hotărârile
şi toate documentele care au constituit obiectul şedinţei de constituire a Consiliului Local
al comunei Nădrag se vor păstra într-un dosar separat şi sigilat.
Preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei de constituire a
Consiliului Local Nădrag .
Preşedinte şedinţă
Ungur Vasile
Contrasemnează secretar.

