ROMÂNIA
JUDETUL ALBA
ORASUL BAIA DE ARIES
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL,
Încheiat azi 26 iunie 2012, cu ocazia şedinţei de constituire a Consilului Local al Orasului
Baia de Arieş.
Domnul Fleser Nelu – reprezentantul Institutiei Prefecului Judetului Alba, deschide lucrarile
sedintei , precizqnd ca in urma alegerilor din 10 iunie 2012, a fost ales consilul local cara a fost
convocat in prima sedinta prin Ordinul Prefectului nr.150 /19.06.2012.
Verificând prezenta consilierilor se constata ca din numarul de 13 consilieri alesi sunt prezenti
13, sedinta este deci legal constituita si se poate desfasura.
Lucrarile sedinteie de constituire, pana la alegerea presedintelui de sedinta, sunt conduse de
catre cele mai varstnic consilier ales, asistat de 2 consilieri, cei mai tineri.
Din evidentele dosarelor alegerilor locale din 10 iunie 2012, rezulta ca doamna Baic Marioara
din partea PP –DD este cel mai vârstnic consilier, iar cei mai tineri consilieri sunt Joldes Ioan
Cristian, din partea PP-DD si Toader Cristin Stefan, din partea USL.
In acest sens, reprezentantul Institutiei Prefectului o invita pe doamna Baic Marioara, asistata
de Joldes Ioan Cristian si Toader Cristin Stefan, sa preia conducerea sedintei de constituire a
consiliului local.
Doamna Baic Marioara supune aprobarii urmatoarea ordine de zi:
1.Alegerea comisiei de validare.
2.Prezentarea procesului verbal privind validarea/invalidarea mandatelor consilierilor.
3.Adoptarea hotărârii privind rezultatul validării mandatelor consilierilor locali.
4.Depunerea juramântului de către consilierii validaţi.
5.Declararea constituirii legale a consilului local.
6.Alegerea preşedintelui de sedinţă.
7.Prezentarea Sentinţei judecătoreşti de validare a mandatului primarului.
8.Depunerea juramântului de către primar.
9.Alegerea viceprimarului prin vot secret.
10.Alegerea comisiilor de specialitate.
Ordinea de zi se aproba in unanimitate de voturi.
Se trece la alegerea comisiei de validare.
Presedintele de varsta informeaza ca aceasta comisie se compune din 3-5 consilieri si trebuie
sa reflecte pe cat posibil, configuratia politica a consiliului local. Propune ca in comisia de validare sa
fie alesi un numar de 5 consilieri.
Dl. Toader Cristin il propune pe domnul Draghiciu Dumitru, dl. Goia Emil il propune pe dl.
Pandor Nicolae, dl. Mârzan Silviu il propune pe dl. Mocanu Ioan, dl. Culda Dumitru il propune pe dl.
Joldes Ioan, dl.Mocanu Ioan il propune pe dl. Pitea Vasile.
Se supun la vot individual si se voteaza in unanaimitate de voturi. Se adopta Hotararea
nr.51/2012.
Se ia o pauza, in care comisia de validare se retrage, isi alege un presedinte si un secretar,
dupa care se procedeaza la examinarea legalitatii alegerii fiecarui consilier, pe baza dosarelor
prezentate de presedintele de varsta.

Comisia constata ca dl. Pandor Traian a optat pentru functia de primar , urmand ca dl.
Draghiciu Dumitru, primul supleant pe lista USL si fiind confirmat in scris de Organizatia Judeteana
a PSD , sa fie validat.
Secretarul unitatii adminsitrativ teritoriale , d-na Nemeş Delia precizeaza ca s-au primit
confirmarile in scris ale partidelor politice pentru lista de candidati alesi.
La reluarea lucrarilor, presedintele comisiei de validare , dl. Pitea Vasile prezinta procesul
verbal al comisiei.
Presedintele de varsta supune la vot in ordine alfabetic, validarea mandatelor fiecarui consilier,
persoana a; carui mandata este supus validarii, nu participa la vot.
Pronuntandu-se in unanimitatea voturilor pentru validarea alegerilor celor 13 consilieri, s-a
adoptat Hotararea nr.52/2012 a Consiliului Local Baia de Aries.
Se trece la dpunerea juramnatului de catre fiecare consilier, care citeste textul juramantului si
il semneaza.
D-na Baic Marioara declara Consiliul Local al Orasului Baia de Aries, legal constituit
adoptandu-se Hotararea nr.53/2012.
Se trece in continuare la alegerea presedintelui de sedinta. D-l Toader Cristin o propune ca
presedinte de sedinta, pe doamna. Se supune la vot, se adopta Hotararea nr.54/2012.
D-na cons. Baic Marioara da cuvantul domnului Fleser Nelu- reprezentantul Institutiei
Prefectului – judetul Alba, care in baza imputernicirii date de catre Judecatoria Cimpeni, prezinta in
fata consilului local Sentinta Civila nr.351/2012, prin care s-a validat mandatul de primar al
domnului Pandor Traian, moment in care doamna Baic Marioara - presedintele de sedinta, il invita
pe domnul primar Pandor Traian in fata consilului local, pentru a adepune juramantul.
Domnul primar Pandor Traian citeste juramantul, pe care apoi il semneaza.
Doamna Baic Marioara - presedintele de sedinta il declara pe dl. Pandor Traian investit in
functia de primar al orasului Baia de Aries si ilinvita sa ia loc la masa prezidiului.
Se trece la urmatorul punct al ordinei de zi, alegerea viceprimarului.
Dl. Toader Cristin il propune ca viceprimar pe dl. Mârzan Silviu, dl. Goia Emil il propune pe
dl. Bora Gheorghe, d-na Baic Marioara il propune pe dl. Joldes Ioan Cristian.
Nemaifiind alte propuneri, se ia o pauza in timpul careia se completeaza buletinele de vot cu
numele consilierilor propusi pentru functia de viceprimar; se impart buletinele si se exercita votarea
secreta.
Comisia de validare se retrage pentru numararea voturilor si se prezinta rezultatul:
Dl. Mârzan Silviu – 7 voturi
Dl. Bora Gheorghe – 5 voturi
Dl. Joldes Ioan Cristian.- 1 vot.
Presedintele de sedinta il declara ales ca viceprimar pe dl. Mârzan Silviu, fiind adoptata
Hotararea nr.55/2012.
Se trece la ultimul punct al ordinei de zi, alegerea comisiilor de specialitate pe domenii de
activitate, care vor functiona pe durata mandatului consiliului local.
D-l Pitea Vasile propune ca la nivelul orasului Baia de Arieş sa functioneze 3 comisii de
specialitate si sa reflecte pe cat posibil configuratia politica si pregatirea profesionala a membrilor
consiliului local, in urmatoarele domenii de activitate si in urmatoarea componenta numerica:
1.Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, agricultură,
gospodărie comunală, servicii şi comerţ, formată din 5 membri;
2. Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţie socială şi familie, activitaţi
sportive şi turism, formată din 3 membri;
3. Comisia pentru administrarea domeniului public şi privat, amenajarea teritoriului şi
urbanism, juridică, protecţia mediului, apărarea liniştii publice, formată din 5 membri.
Se supune la vot si se voteaza in unanimitate.
Se fac urmatoarele propuneri:

Pentru comisia nr. 1, se fac urmatoarele propuneri:
Dl. Culda Traian il propune pe dl. Bora Gheorghe
Dl.Goia Emil il propune pe dl. Pandor Nicolae.
Dl.Mocanu Ioan il propune pe dl. Pitea Vasile
Dl.Toader Cristin il propune pe dl. Mocanu Ioan
Dl.Draghiciu Dumitru il propune pe dl. Mârzan Silviu
Pentru comisia nr.2, se fac urmatoarele propuneri:
Dl.Toader Cristin o propune pe d-na Baic Marioara
Dl. Bora Gheorghe il propune pe dl. Culda Traian
Dl. Mârzan Silviu il propune pe dl. Toader Cristin Stefan.
Pentru comisia nr.3, se propun ca membri ceilalti 5 consilieri locali, nepropusi in cele doua
comisii şi anume:
Domnul consilier Bârlea Silviu
Domnul consilier Boghian Gheorghe
Domnul consilier Draghiciu Dumitru Dorin
Domnul consilier Goia Emil
Domnul consilier Joldeş Ioan Cristian.
Se supune la vot componenta comisiilor de specialitate si se aproba cu votul a 13 consileri; se
adopta Hotararea nr.56/2012.
D-na Baic Marioara – presedinte de sedinta da cuvantul d-lui Neu Fleser, reprezentantul
Institutiei Prefecului Judetului Alba, care ureaza succes consilului local nou constituit, o cat mai buna
colaborare cu dl. primar, pentru rezolvarea problemelor localitatii si forta de munca pentru atingerea
scopurilor propuse.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

Preşedinte de şedinţă,
Cons. Baic Marioara

Contrasemnează secretar,
Nemeş Adriana Delia

