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Nr. 1973/5.03.2015

M I N U T Ă
privind desfăşurarea şedinţei extraordinare a Consiliului local din

5.03.2015

Convocarea consilierilor locali a fost făcuta in baza convocatorului nr. 1796/2.03.2015
intocmit de catre d-na Sarealba Iuliana – secretar ca urmare a cererii nr.1786/2.03.2015 a unui numar de
6 consilieri locali :dl. Bobe Radu-Valentin,dl. Petre Florin,dl.Stefan Marian,dl.Vasilescu Mircea,dl.Mihai
Dumitru-Gabriel si dl. Costache Florentin.Au fost inaintate prin posta ,la fiecare consilier in functie,
invitatiile de participare la sedinta inregistrate cu nr.1797/2.03.2015 în care au fost precizate: data, ora,
locul desfăşurării şi ordinea de zi a şedinţei,constituita din :

1. Proiect de hotarare nr.8/2.03.2015 privind schimbarea din functie a viceprimarului comunei
Crevedia.

Sunt prezenţi 15 consilieri , sedinta fiind legal constituita.
Participa la sedinta d-na Sarealba Iuliana – secretar si Dl primar Teodorescu Florin Stefan.
Sunt prezenti in sala : dl. Raduta Sorin,dl. Lixandru Ionel,dl. Niculescu Adrian,dl. Pana

Marian,dl.Florea Ion,dl.Mihalache Sandel si dl. Buzdugan Catalin.

O data cu invitatiile de sedinta au fost inmanate consilierilor locali si documentele de sedinta :
- Proiect de hotarare nr.8/2.03.2015 privind schimbarea din functie a viceprimarului comunei

Crevedia., initiatori Bobe Radu-Valentin, Petre Florin,Stefan Marian,Vasilescu Mircea,.Mihai Dumitru-
Gabriel si Costache Florentin- consilieri locali.

- Raport de specialitate nr.1795/2.03.2015 la proiectul de hotarare privind schimbarea din
functie a viceprimarului comunei Crevedia intocmit de catre secretarul unitatii administrativ
teritoriale.

Dl presedinte – declara sedinta deschisa.
Se supune la vot Minuta sedintei ordinare din data de 26.02.2015.
Se voteaza cu 15 voturi pentru

Dl presedinte – da cuvantul unuia dintre initiatori sa citeasca ordinea de zi.
Dl Petre Florin : citeste ordinea de zi:
Dl presedinte supune la vot ordinea de zi. Se voteaza cu 15 voturi pentru.

Dl. presedinte trece la punct 1 al ordinii de zi: Proiect de hotarare nr.8/2.03.2015 privind
schimbarea din functie a viceprimarului comunei Crevedia., initiatori Bobe Radu-Valentin, Petre
Florin,Stefan Marian,Vasilescu Mircea,.Mihai Dumitru-Gabriel si Costache Florentin- consilieri locali.

D-na secretar- In prima faza se voteaza schimbarea viceprimarului dl Toader Florin si daca se intruneste un
numar de 8 voturi pentru schimbare se trece la cel de-al doilea vot : alegerea viceprimarului.

In sala exista cabina de vot .
Dl presedinte – PUZA pentru realizarea buletinelor de vot.

Dl presedinte – reia sedinta.
Se citeste continutul buletinului de vot pentru schimbarea viceprimarului :
1. ’’ Sunteti de acord cu schimbarea viceprimarului dl. Toader Florin ?

DA NU



Dl Costache Florentin - sa se scrie de fiecare pe buletinul de vot “DA” sau “NU” in functie de optiunea
fiecaruia ,daca se doreste sau nu schimbarea viceprimarului.

Dl presedinte - supune la vot buletinele de vot pentru schimbarea viceprimarului fara inscrisurile
“DA” ,respectiv “NU”.

Se voteaza cu 15 voturi pentru.
Dl.presedinte - semneaza fiecare buletin de vot .
Incepe procedura de vot .
D-na secretar – imparte pe rand fiecarui consilier local buletinul de vot la intrarea in cabina de

vot.Se voteze pe rand in cabina de vot. Buletinele de vot ,la iesirea din cabina de vot sunt puse intr-o urna
(cutie inchisa) situata pe masa de langa langa cabina de vot.Buletinele de vot se afla sub supravegherea
secretarului pana la finalizarea votului ,fiind pastrat caracterul secret al votului.

Dupa terminarea votului,urna este deschisa de catre presedintele de sedinte care numara
voturile.S-au numarat 8 buletine cu „DA” ,fiind voturi pentru schimbarea viceprimarului si 7 buletine
cu „NU” ,fiind voturi impotriva schimbarii viceprimarului.

Dl. presedinte – valideaza schimbarea viceprimarului.

Dl presedinte – trece la procedura votului secret privind alegerea viceprimarului.Se solicita
efectarea propunerilor pentru functia de viceprimar.

Dl Voinea Gheorghe – propune pe dl. Gheorghe Stefan Viorel.
Dl Bobe radu Valentin – propune pe dl. Petre Florin.
Nu mai sunt alte propuneri.
Dl presedinte – propune PAUZA pentru intocmirea buletinelor de vot.

Buletinele de vot au urmatorul continut :
„Aleg in functia de viceprimar pe
1 .GHEORGHE STEFAN - VIOREL

2.PETRE FLORIN „
Buletinele de vot sunt certificate prin semnatura de catre presedintele de sedinta.

Dl presedinte reincepe sedinta.
Se alege ca procedura de vot inscrierea pe buletinul de vot ,in cabina,de catre fiecare consilier

“DA” in dreptul numelui celui care se doreste a fi viceprimar .
Dl presedinte supune la vot buletinele de vot si procedura de vot.
Se voteaza cu 15 voturi pentru.
D-na secretar – imparte pe rand fiecarui consilier local buletinul de vot la intrarea in cabina de

vot.Se voteze pe rand in cabina de vot. Buletinele de vot ,la iesirea din cabina de vot sunt puse intr-o urna
(cutie inchisa) situata pe masa de langa langa cabina de vot.Buletinele de vot se afla sub supravegherea
secretarului pana la finalizarea votului ,fiind pastrat caracterul secret al votului.

Dupa terminarea votului,urna este deschisa de catre presedintele de sedinte care numara
voturile.S-au numarat 6 buletine cu „DA” inscris in dreptul numelui Gheorghe Stefan Viorel ,8 buletine
cu „DA” inscris in dreptul numelui Petre Florin. Un buletin este anulat de catre presedinte fiin inscris
“DA” in dreptul ambelor nume .

Dl. presedinte valideaza alegerea d-lui Petre Florin in functia de viceprimar ,cu 8 voturi
pentru,din 15 consilieri in functie.

D-na secretar : cele doua validari vor fi in aceeasi hotarare conform proiectului de hotarare initiat
de cei sase consilieri ..

Nu mai sunt alte discutii.
Dl presedinte declara sedinta inchisa.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
S E C R E T A R,

VOINEA GHEORGHE
Jr.SAREALBA IULIANA

Crevedia 5.03.2015


