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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 
COMUNA PÎRSCOV 
CONSILIUL LOCAL 
Nr. 4218 / 25 iunie 2016 
                                                    
 

PROCES VERBAL 
Încheiat astăzi 25.06.2016, în ședința de constituire a Consiliului 

Local al comunei Pîrscov , desfășurată începând cu orele 09,00 in sediul 
Primăriei Pirscov 

La sedință au participat : 
- reprezentanții Prefectului Județului Buzău – d-na jurist Florea 

Valentina și  d-nul Gheorghe Cosmin Bogdan; 
- Consilierii aleși la alegerile din 05 iunie 2016; 
- Primarul comunei ales la 05 iunie 2016 – domnul Mihai Daniel; 
- Primarul Sturzu Gheorghe al cărui mandat încetează; 
- Secretarul comunei Pîrscov – domnul Calen Neculai. 

Constituirea consiliilor locale se face în termen de 20 de zile de la data 
desfăşurării alegerilor, după îndeplinirea prevederilor art. 38 alin. (1) şi 
(1^1) din Legea nr. 334/2006, privind finanţarea partidelor politice şi a 
campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare.  
 ,,  (1) În termen de 15 zile de la data desfăşurării alegerilor, mandatarul 
financiar este obligat să depună la Autoritatea Electorală Permanentă un 
raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale pentru fiecare 
partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie a 
cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale sau candidat 
independent. 
    (2) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1), Autoritatea 
Electorală Permanentă asigură aducerea la cunoştinţă publică a listei 
partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organiza-
ţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a 
candidaţilor independenţi care au depus rapoartele detaliate ale 
veniturilor şi cheltuielilor electorale, pe măsură ce acestea sunt depuse, 
prin publicări succesive în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
    (3) Rapoartele se publică de Autoritatea Electorală Permanentă în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la 
publicarea rezultatului alegerilor. 
    (4) Candidaţilor declaraţi aleşi nu li se pot valida mandatele dacă 
raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale pentru fiecare 
partid politic sau candidat independent nu a fost depus în condiţiile 
legii.")  . 
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       Convocarea consilierilor declaraţi aleşi pentru şedinţa de constituire 
s-a  facut  de către prefect , prin adresa inaintata de catre secretarul 
comunei pe baza de semnatura. 
        Sedința de constituire a consiliului local este deschisă de către 
reprezentantul Prefectului județului Buzău – dna jurist  Florea Valentina. 

Se anunţă situaţia prezenţei consilierilor aleşi, precum si persoanele 
care participă ca invitaţi. 
         Lucrările şedinţei de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă 
consilier, asistat de 2 consilieri dintre cei mai tineri. 
Domnul consilier Dumitrascu Dumitru cel mai in varsta dintre consilieri 
si cei mai tineri respectiv d-nul Florescu Nicolae si Serban Severina-
Simona preiau conducerea sedintei. 
 După preluarea conducerii şedinţei se ia o pauză, în timpul căreia se 
constituie grupurile de consilieri, potrivit prevederilor Cap.IV din Legea 
nr.393/2004, privind Statutul aleşilor locali (Consilierii se pot constitui in 
grupuri, in funcţie de partidele sau alianţele politice pe ale căror liste au 
fost aleşi, dacă sunt in număr de cel putin 3. Consilierii care nu 
indeplinesc conditiile sus mentionate, pot constitui un grup prin asociere. 
Grupul de consilieri este condus de un lider, ales prin votul deschis al 
majoritatii membrilor grupului. Consilierii nu pot forma grupuri in 
numele unor partide care nu au participat la alegeri sau care nu au 
intrunit numarul de voturi necesar pentru a intra in consiliu cu cel putin 
un consilier. In cazul fuzionarii, doua sau mai multe partide, care sunt 
reprezentate in consiliu sau care au deja constituite grupuri, pot forma 
un grup distinct), iar secretarul unităţii administrativ-teritoriale prezintă 
preşedintelui de varstă şi asistenţilor acestuia dosarele consilierilor 
declaraţi aleşi şi pe cele ale supleanţilor lor, aşa cum acestea au fost 
primite de la biroul electoral de circumscripţie. Dosarele pot fi însoţite de 
opţiunile scrise ale consilierilor aleşi care ocupă funcţii incompatibile, 
potrivit legii, cu calitatea de consilier. 
        Primarul declarat ales Daniel Mihai a candidat şi pentru funcţia de 
consilier şi a obţinut mandatul, dosarul acestuia este însoţit de opţiunea 
scrisă pentru functia de Primar . 
         Președintele de vârstă asistat de cei doi consilieri anunţă proiectul 
ordinii de zi, pe care îl supune votului consilierilor prezenţi, astfel : 
 

1. Alegerea comisiei de validare ; 
2. Validarea mandatelor consilierilor aleşi ; 
3. Depunerea jurământului de către consilieri ; 
4. Declararea ca legal constituit a consiliului local ; 
5. Alegerea președintelui de ședință al consiliului local ; 
6. Prezentarea rezultatului validării alegerii primarului ; 
7. Depunerea jurământului de către primar ; 
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8. Alegerea viceprimarului . 
9. Organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local ; 

Supusă la vot ordinea de zi este aprobată cu 15 voturi pentru din totalul 
de 15 consilieri prezenți. 
1. Pentru validarea mandatelor, consiliul alege prin vot deschis, dintre 
membrii lor, pe întreaga durată a mandatului, o comisie de validare 
alcătuită din 3 consilieri . 

 Comisia este aleasă pe întreaga durată a mandatului. 
         Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin 
votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţa de constituire, 
adoptandu-se Hotărârea nr. 9/25.06.2016. 
            Comisia de validare a mandatelor alege din rândul membrilor săi 
un preşedinte şi un secretar, cu respectarea aceleiași proceduri de vot. 
După alegerea comisiei de validare, domnul președinte Dumitrașcu 
Dumitru  dispune o pauză, pentru a da posibilitatea comisiei să verifice 
legalitatea alegerii fiecarui consilier pe baza dosarelor prezentate şi 
întocmirea propunerilor de validare sau invalidare a mandatelor. 
           Validarea sau invalidarea mandatelor se face, în ordine alfabetică, 
cu votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă. Persoana al 
cărei mandat este supus validării sau invalidării nu participă la vot. 
          Dacă primarul, al cărui mandat a fost validat, a fost ales şi consilier 
și optează pentru funcţia de primar este examinat în vederea validării, 
dosarul supleantului, d-nul Duță Dumitru, în ordinea înscrierii pe lista de 
candidaţi . 

Dupa pauză, comisia de validare va prezenta procesul-verbal cu 
privire la validarea sau invalidarea alegerii consilierilor, cu motivarea 
propunerilor de invalidare, conform modelului din anexa nr.1 din 
O.G.nr.35/2002, pentru aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare a consiliilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare.                         
Cu privire la validarea alegerii consilierilor se adopta Hotararea nr. 
10/25.06.2016 . 
 
  3. Consilierii locali ale căror mandate au fost validate depun în faţa 
consiliului local următorul jurământ în limba română:  
        " 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 
comunei (oraşului, municipiului, judeţului)... Aşa să-mi ajute Dumnezeu!  
" 
           Jurământul se depune după următoarea procedură : secretarul 
comunei, oraşului, municipiului sau subdiviziunii administrativ-teritoriale 
a municipiului  da citire jurământului, după care consilierii validaţi se vor 
prezenta, în ordine alfabetică, în faţa unei mese special amenajate, pe care 
se află un exemplar din Constituţie şi Biblia. Consilierul va pune mana 
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stangă atât pe Constituţie cat şi, dacă este cazul, pe Biblie, va pronunţa 
cuvântul " Jur ", după care va semna jurământul de credinţă, care va fi 
imprimat pe un formular special . 
          Jurământul se semnează în două exemplare. Un exemplar se 
păstrează la dosarul de validare, iar al doilea se înmânează consilierului . 
  Consiliul local se declară legal constituit, dacă majoritatea 
consilierilor locali validaţi au depus jurământul. Constituirea consiliului 
local se constată prin hotărâre , adoptată cu votul majorităţii consilierilor 
locali validaţi. 
Declararea consiliului ca legal constituit se constată prin Hotărârea 
nr.11/25.06.2016. 
 
4. După declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii 
săi, prin hotărâre adoptată cu votul deschis al majorităţii consilierilor 
locali în funcţie, un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de cel mult 3 
luni, care va conduce şedinţele consiliului şi va semna hotărârile adoptate 
de acesta.  
Doamna Mihaescu Eugenia propune pe domnul Dumitrascu Dumitru. 
Nemaifiind alta propunere supusa la vot este adoptata cu 14 pentru din 
totalul de 15 , una abținere (Dumitrașcu Dumitru) 
În acest sens, se adoptă Hotararea nr.12/25.06.2016 . 
             După alegerea președintelui de ședință, activitatea președintelui 
de varstă şi a consilierilor care l-au asistat, încetează . 
             Conducerea lucrărilor se preia de preşedintele de sedinţă, care 
invită  pe reprezentantul Prefecturii să prezinte în faţa consiliului local 
hotarărea de validare a alegerii primarului localităţii. 
              Preşedintele de şedinţă invită pe domnul Primar Mihai Daniel a 
cărui alegere a fost validată în camera de consiliu a judecătoriei în a cărei 
rază teritorială se află comuna sa depună in faţa consiliului local 
jurământul prevăzut la art.32 alin.(1) din Legea nr.215/2001,a 
administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. 
 5. Pentru alegerea viceprimarului,  preşedintele de sedinţă 
informează consiliul despre prevederile art.57 alin.(1) din Legea 
administratiei publice locale, cu privire la stabilirea numărului 
viceprimarilor, precizând pentru comuna Pirscov se prevede un singur 
viceprimar. 
    Viceprimarul este ales cu votul majorităţii consilierilor locali în 
funcţie, din rândul membrilor acestuia.*) 
    *) Sintagma "membrilor acestuia" se referă la consilierii locali, membri 
ai consiliului local. 
      Alegerea se face prin vot secret. 
               Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează 
statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă 
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acestui statut (art.57, alin.(7) din Legea nr.215/2001, cu modificarile si 
completarile ulterioare). 
           Propunerea de candidaţi pentru alegerea viceprimarului,  se face de 
către oricare dintre consilieri sau de către grupurile de consilieri. 
Domnul Zamfira Daniel Mihail il propune pe domnul Nica Petre din 
partea PNL. 
Domnul Duță Dumitru îl propune pe domnul Burlacu Alexandru din 
partea PSD. 
           După înregistrarea candidaturilor se ia o pauză în timpul căreia se 
completează buletinele de vot. 
          Exercitarea votului se face într-o cabină special amenajată putându-
se folosi la alegere, una dintre urmatoarele modalităţi : 
   a) fiecare consilier primeşte un singur buletin de vot pe care sunt trecute 
numele tuturor candidaţilor. Intrând în cabina, din lista candidaţilor vor fi 
barate printr-o linie orizontală numele tuturor candidaţilor pe care 
consilierul nu doreşte sa îi aleagă. Pe buletin va rămâne nebarat numele 
consilierului sau, după caz, al consilierilor pe care doreşte să îl/să îi 
aleagă votantul; 
    b) pe buletinul de vot se taie cu o linie orizontala candidatul care nu 
doreste sa fie ales. 
    În urma votului individual se constată prin comisia de validare și 
procesul verbal al acesteia : Burlacu Alexandru– 9 voturi pentru ; Nica 
Petre – 4 voturi pentru si 2 voturi nule ; 
         Este declarat viceprimar candidatul care a obţinut votul majorităţii 
consilierilor în funcţie , respectiv Burlacu Alexandru. 
          Pentru alegerea viceprimarului se adopta Hotararea 
nr.13/25.06.2016  .  

       6. Pentru organizarea comisiilor pe domenii de specialitate 
preşedintele de sedinţă informează consiliul cu privire la prevederile 
art.54 din Legea nr.215/2001, potrivit cărora, după constituire consiliul 
local trebuie să îşi organizeze comisii de specialitate, pe principalele 
domenii de activitate. Sunt prezentate recomandările privind numărul, 
componenţă si denumirea acestor comisii pentru consiliul respectiv, 
potrivit anexei nr.2 din O.G.nr.35/2002. 
Domnul Primar Mihai Daniel propune ca din comisii să facă parte: 
Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget 
finanțe, administrarea bugetului privat al comunei, agricultură, 
gospodarie comunală, protecția mediului, servicii și comerț formată  din 
următorii consilieri : 

1. DRĂGOI DUMITRU 
2. DUMITRAȘCU DUMITRU 
3. BURLACU ALEXANDRU 
4. NICA PETRE 
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5. SIMION GHEORGHE 
Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități 
sportive si de agrement, formata din urmarorii consilieri : 

1. ȘERBAN SEVERINA-SIMONA 
2. FLORESCU NICOLAE 
3. ZAMFIRA DANIEL-MIHAIL 
4. MIHĂESCU EUGENIA 
5. ENE GHEORGHE 

Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si 
linistii publice,a drepturilor cetatenilor, formata din urmatorii consilieri: 

1. DUȚĂ DUMITRU 
2. RÎPEANU MARCEL 
3. BĂLĂNESCU TUDORA 
4. POSMAGIU DIOGENE – ION  
5. BOBOC FLORINEL 

Nemaifiind alte propuneri se supune la vot și se adoptă Hotărârea 
nr.14/25.06.2016. 
Domnul Primar Mihai Daniel urează succes noului consiliu ales.Urmează 
să înțelegem să ne unim forțele pentru bunăstarea locuitorilor care ne-au 
ales aici.Vom avea în vedere proiectele care sunt strict necesare. 
Pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 
 
Președintele ședinței,   Secretarul comunei Pîrscov, 
 
Consilier 
Dumitrașcu Dumitru    Jurist Calen Neculai 
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