ROMANIA
JUDETUL OLT
CONSILIUL LOCAL CRÂMPOIA
PROCES VERBAL
Încheiat in sedinta ordinara din data de 11.11.2020 a Consiliului
Local Crâmpoia.
Ordinea de zi :
1. Depunerea jurământului de către consilierii supleanți, ale căror
mandate au fost validate de judecătoria Slatina prin Încheierea Civilă nr. 1597 / 2020
din data de 28 octombrie 2020
* Vasilică Florian * Savu Ionuț Daniel
* Stoica Dan
2. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al
Consiliului local al comunei Crâmpoia, judetul Olt , pe o perioada de 3 luni
Initiator: primarul comunei Crâmpoia
3. Proiect de hotarare privind stabilirea componentei comisiilor de
specialitate ale Consiliului local al comunei Crâmpoia, judetul Olt.
Initiator: primarul comunei Crâmpoia
4. Proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Crâmpoia,
judetul Olt .
Initiator: primarul comunei Crâmpoia
5. Discutii.Interpelari.Solutionari cereri cetateni.
Se aduce la cunostinta Consiliului Local - Ordinul Prefectului Județului
Olt nr. 488 / 30.10.2020 , privind constatarea ca legal constituit a Consiliului local al
comunei Crâmpoia , județul Olt , dupa care secretarul general al comunei prezinta
Încheierea Civilă a Judecatoriei Slatina nr. 1597 / 2020 din data de 28 octombrie
2020 prin care au fost validate mandatele consilierilor supleanti
Depunerea jurământului de către consilierii supleanți, ale căror
mandate au fost validate de judecătoria Slatina prin Încheierea Civilă nr. 1597 / 2020
din data de 28 octombrie 2020
* Vasilică Florian
* Savu Ionuț Daniel
* Stoica Dan
Dupa depunerea juramantului se supune la vot si se aproba cu un numar
de 13 voturi pentru.
Se trece la punctul 1 al ordinei de zi :
1. Proiect de hotarare cu privire la alegerea președintelui de ședință

Având în vedere prevederile art. 123 din OUG nr. 57 / 2019 - privind
Codul administrative, consiliul local alege dintre membrii sai, in termenul
stabilit prin regulamentul de organizare si functionare a consiliului local, un
presedinte de sedinta, pe o perioada de cel mult 3 luni, care conduce sedintele
consiliului si semneaza hotararile adoptate de acesta. Presedintele de sedinta se
alege prin vot deschis cu majoritate simpla. ( majoritatea simpla - primul
numar natural mai mare decat jumatate din totalul membrilor prezenti la o
sedinta a organului colegial, cu conditia indeplinirii cvorumului)
”Presedintelui de sedinta” are urmatoarele atributii :
a) conduce sedintele consiliului local;
b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotarari si anunta
rezultatul votarii, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor impotriva si a
abtinerilor numarate si evidentiate de secretarul general al unitatii/subdiviziunii
administrativ-teritoriale in procesul-verbal al sedintei;
c) semneaza procesul-verbal al sedintei;
d) asigura mentinerea ordinii, in conditiile regulamentului de organizare si
functionare a consiliului local;
e) supune votului consilierilor locali orice problema care intra in competenta
de solutionare a consiliului local;
f) aplica, daca este cazul, sanctiunile prevazute la art. 233 alin. (1) sau
propune consiliului aplicarea unor asemenea sanctiuni, dupa caz;
g) indeplineste alte atributii prevazute de lege, de regulamentul de organizare
si functionare a consiliului local sau alte insarcinari date de catre consiliul
local.
Dupa ce sunt prezentate atributiile presedintelui de sedinta noului
consiliu local legal constituit , se fac propuneri .
Domnul Dobre Silviu propune ca presedinte de sedinta pe domnul Serban
Vasile
Se supune la vot si se aproba cu un numar de 11 voturi pentru si 2
impotriva
Se trece la punctul 2 al ordinei de zi :
Proiect de hotarare privind stabilirea componentei comisiilor de specialitate
ale Consiliului local al comunei Crâmpoia, judetul Olt.
Vă aducem la cunoştinţă că, în cadrul acestei şedinţe , se impune ca
necesară organizarea de către Consiliul Local a comisiilor de specialitate conform
prevederilor art. 124 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ
Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a
consilierilor independenţi de către consiliul local, avându-se în vedere, de regulă,
opţiunea acestora, pregătirea lor profesională şi domeniul în care îşi desfăşoară
activitatea. În funcţie de numărul membrilor consiliului, un consilier poate face parte
din cel puţin o comisie şi din cel mult 3 comisii, dintre care una este comisia de bază.
Luând în considare aceste prevederi propun organizarea unui număr de 3
comisii de specialitate după cum urmează:
I.
COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO –
SOCIALĂ, BUGET FINANȚE, ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI
PRIVATĂ, AGRICULTURĂ, SERVICII DE COMERȚ, APĂRAREA

II.
III.

ORDINII
PUBLICE,
RESPECTAREA
DREPTURILOR
CETĂȚENEȘTI, JURIDICĂ ȘI DE DISCIPLINĂ
COMISIA PENTRU ACTIVITĂȚI SOCIAL-CULTURALE, CULTE,
PROTECȚIA MEDIULUI ȘI TURISM, AMENAJAREA TERITORIULUI
ȘI URBANISM
COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE ȘI FAMILIE,
PROTECȚIA COPILULUI, MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ

1. COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO – SOCIALĂ,
BUGET FINANȚE, ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI PRIVATĂ, AGRICULTURĂ, SERVICII
DE COMERȚ, APĂRAREA ORDINII PUBLICE, RESPECTAREA DREPTURILOR
CETĂȚENEȘTI, JURIDICĂ ȘI DE DISCIPLINĂ, compusă din 5 membri și organizată
astfel:
a). Numărul locurilor care revine fiecarui grup de consilieri se va face cu respectarea
prevederilor art. 124, alin. 4 din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ:
b)Comisia are urmatoarea componență:
1. PSD
2. PSD
3. PSD
4. PRO ROMÂNIA
5. PNL
2. COMISIA PENTRU ACTIVITĂȚI SOCIAL-CULTURALE, CULTE, PROTECȚIA
MEDIULUI ȘI TURISM, AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM, compusă din 5
membri și organizată astfel:
a) Numarul locurilor care revine fiecarui grup de consilieri se va face cu respectarea
prevederilor art. 124, alin. 4 din OUG nr. 57/2019 , privind Codul administrativ :
b) Comisia are următoarea componență:
1. PSD
2. PSD
3. PSD
4. PRO ROMÂNIA
5. PNL
3. COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE ȘI FAMILIE, PROTECȚIA
COPILULUI, MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ, compusă din 3 membri și organizată
astfel:
a)Numărul locurilor care revine fiecarui grup de consilieri se va face cu respectarea
prevederilor art. 124, alin. 4 din OUG nr. 57/2019 , privind Codul administrativ :
b) Comisia are urmatoarea componenta :
1.
PSD
2.
ALDE
3.
PNL
Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii principale:
a)analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local din domeniul lor de activitate;
b)întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe care
le prezintă consiliului local;

c)îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a
consiliului local sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au
legătură cu activitatea lor.
(2)Comisiile de specialitate adoptă avize cu majoritate simplă.
Se fac propuneri
COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO –
SOCIALĂ,
BUGET
FINANȚE,
ADMINISTRAȚIE
PUBLICĂ
ȘI
PRIVATĂ,
AGRICULTURĂ, SERVICII DE COMERȚ, APĂRAREA ORDINII PUBLICE,
RESPECTAREA DREPTURILOR CETĂȚENEȘTI, JURIDICĂ ȘI DE DISCIPLINĂ
Domnul Chiuchiunea Valerica propune sa faca parte din aceasta comisie
din partea PSD – dnii Dobre Silviu, Istrate Ctin Geani, Vasilica Florian
Din partea PRO Romania dnul Stoica Dan il propune pe Ene Florea
Din partea PNL dnul Chirita Marin il propune pe Saitoc Grigoroscuta Paul
Cristian.
COMISIA PENTRU ACTIVITĂȚI SOCIAL-CULTURALE, CULTE,
PROTECȚIA MEDIULUI ȘI TURISM, AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI
URBANISM
Dnul Dobre Silviu propune sa faca parte din aceasta comisie din partea
PSD – dnii Serban Vasile, Chiuchiunea Valerica si Savu Ionut Daniel
Din partea PRO Romania dnul Ene Florea il propune pe Stoica Dan
Din partea PNL dnul Saitoc Grigoroscuta Paul Cristian il propune pe
Cocosatu Ilie
COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE ȘI FAMILIE, PROTECȚIA
COPILULUI, MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ
Avand in vedere propunerile facute in cadrul celor 2 comisii , in cadrul
acesteia raman urmatorii consilieri
PSD – Ciufu Catalin Nicusor
PNL – Chirita Marin
ALDE – Chirita Vasile
Propunerile fiind facute pentru fiecare comisie , se face o pauza de
jumatate de ora , timp in care fiecare comisie se retrage pentru a alege presedintele
si secretarul comisiei . Dupa alegerea presedintelui si a secretarului se analizeaza de
fiecare comisie urmatorul punct de pe ordinea de zi, si anume
Proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului comunei
Crâmpoia, judetul Olt , in vederea acordarii avizelor .
Fiecare comisie intocmeste un proces verbal cu cele constatate.
Comisiile de specialitate ale consiliului local Crampoia au urmatoarea
componenta
1. COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO –
SOCIALĂ,
BUGET
FINANȚE,
ADMINISTRAȚIE
PUBLICĂ
ȘI
PRIVATĂ,
AGRICULTURĂ, SERVICII DE COMERȚ, APĂRAREA ORDINII PUBLICE,
RESPECTAREA DREPTURILOR CETĂȚENEȘTI, JURIDICĂ ȘI DE DISCIPLINĂ,
compusă din 5 membri și organizată astfel:
a). Numărul locurilor care revine fiecarui grup de consilieri se va face cu respectarea
prevederilor art. 124, alin. 4 din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ:
b)Comisia are urmatoarea componență:
PSD – Dobre Silviu, presedinte
PSD – Istrate Ctin Geani, secretar
PSD – Vasilica Florian, membru
PRO ROMÂNIA – Ene Florea, membru

PNL – Saitoc Grigoroscuta Paul Cristian, membru
2.
COMISIA PENTRU ACTIVITĂȚI SOCIAL-CULTURALE, CULTE,
PROTECȚIA MEDIULUI ȘI TURISM, AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM,
compusă din 5 membri și organizată astfel:
a) Numarul locurilor care revine fiecarui grup de consilieri se va face cu respectarea
prevederilor art. 124, alin. 4 din OUG nr. 57/2019 , privind Codul administrativ :
b) Comisia are următoarea componență:
PSD – Serban Vasile, presedinte
PSD – Chiuchiunea Valerica, secretar
PSD – Savu Ionut Daniel
PRO ROMÂNIA – Stoica Dan
PNL- Cocosatu Ilie
3. COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE ȘI FAMILIE, PROTECȚIA
COPILULUI, MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ, compusă din 3 membri și organizată
astfel:
a)Numărul locurilor care revine fiecarui grup de consilieri se va face cu respectarea
prevederilor art. 124, alin. 4 din OUG nr. 57/2019 , privind Codul administrativ :
b) Comisia are urmatoarea componenta :
.
PSD – Ciufu Catalin Nicusor, presedinte
ALDE – Chirita Vasile, secretar
PNL – Chirita Marin, membru
Se supune la vot comisiile de specialitate constituie si se aproba cu un
numar de 13 voturi pentru
Se trece la punctul 3 al ordinei de zi :
Proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Crâmpoia, judetul Olt .
În temeiul prevederilor art.152,alin 2 si 3 din Codul
administrativ,,viceprimarul este ales prin vot secret,cu majoritate absoluta,din randul
membrilor consiliului local la propunerea primarului sau a consilierilor locali;
exercitarea votului se face pe baza de buletine de vot.....
(1) Viceprimarul este subordonat primarului si, in situatiile prevazute de lege,
inlocuitorul de drept al acestuia, situatie in care exercita, in numele primarului,
atributiile ce ii revin acestuia. Primarul poate delega o parte din atributiile sale
viceprimarului.
(2) Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absoluta, din randul
membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali.
(3) Exercitarea votului se face pe baza de buletine de vot. Alegerea viceprimarului
se realizeaza prin hotarare a consiliului local. 5) Eliberarea din functie a
viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotarare adoptata, prin vot secret,
cu majoritatea a doua treimi din numarul consilierilor in functie, la propunerea
temeinic motivata a primarului sau a unei treimi din numarul consilierilor locali in
functie. Eliberarea din functie a viceprimarului nu se poate face in ultimele 6 luni ale
mandatului consiliului local.
(6) La deliberarea si adoptarea hotararilor care privesc alegerea sau eliberarea din
functie a viceprimarului participa si voteaza consilierul local care candideaza la
functia de viceprimar, respectiv viceprimarul in functie a carui schimbare se propune.
(7) Pe durata exercitarii mandatului, viceprimarul isi pastreaza statutul de consilier

local, fara a beneficia de indemnizatia aferenta acestui statut, fiindu-i aplicabile
incompatibilitatile specifice functiei de viceprimar prevazute de cartea I titlul IV din
Legea nr. 161/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
(8) Durata mandatului viceprimarului este egala cu durata mandatului consiliului
local. In cazul in care mandatul consiliului local inceteaza sau inceteaza calitatea de
consilier local, inainte de expirarea duratei normale de 4 ani, inceteaza de drept si
mandatul viceprimarului, fara vreo alta formalitate.
Se fac urmatoarele propuneri
Dnul primar Mirea Ionel propune ca viceprimar al comunei Crampoia pe dnul
Serban Vasile
Dnul Ene Florea propune ca viceprimar al comunei Crampoia pe dnul Saitoc
Grigoroscuta Paul Cristian
Secretarul general al UAT Crampoia cere permisiunea de a se retrage in
vederea intocmirii buletinelor de vot pentru alegerea vieprimarului.
Fiecarui consilier i se inmaneaza un buletin de vot pe care sunt inscrise
cele doua propuneri . Se trece la alegerea viceprimarului prin vot secret.
Fiecare consilier local preda buletinul de vot secretarului , acesta dand
citire optiunilor.
REZULTATUL VOTULUI
Dnul SERBAN Vasile – 11 voturi pentru
Dnul SAITOC GRIGOROSCUTA Paul Cristian – 2 voturi pentru
Este ales ca viceprimar al comunei Crampoia- dnul SERBAN Vasile.
După epuizarea ordinii de zi : ȘEDINȚA ESTE ÎNCHISĂ!
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal.

Presedinte de sedinta
Serban Vasile

Secretar general UAT
Stancu Anamaria

