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Încheiat astăzi, 24.06.2016, in ședința de constituire a Consiliului Local al comunei 

Vultureni, convocată prin Ordinul Prefectului județului Bacău cu nr. 146/21.06.2016 

pentru data de 24.06.2016, orele 14.00. 

Convocarea s-a făcut cunoscută in scris și au fost precizate data, ora si locul  

desfașurarii sedinței. 

În urma prezenței făcute de secretarul comunei s-a constatat că din cei 11 consilieri 

declarați aleși la alegerile din 05.06.2016 sunt prezenți 9, lipsind dl Dobrovici Matei și 

dna Boghian Alina-Maria, astfel se îndeplinesc cerințele pentru constituirea ședinței. 

La ședință participă dna Manea Mioara, jurist în cadrul Instituției Prefectului 

județului Bacău, în calitate de delegat și aproximativ 10 cetățeni ai comunei Vultureni. 

Ședința este deschisă de dna Mane Mioara care dă citire Ordinului Prefectului prin 

care s-a făcut convocare consilierilor în ședința de constituire, după care ii invită pe cel 

mai în vârstă consilier, dl Lehăduș Dumitru alături de doi  asistenți desemnați dintre cei 

mai tineri consilieri, dl Dorofte Ionel și dl Holcă Ion, să preia conducerea ședinței. 

Dl consilier Lehăduș Dumitru propune consilierilor alegerea prin vot deschis a 

comisiei de validare. 

Dl Lucaci Constantin propune în acestă comisie pe dna Lehăduș Tatiana, dna 

Merăuță Valeria și dl Boghian Marin. Nemaifiind propuneri se supune la vot. Se aprobă 

cu opt voturi pentru și o abținere. Rezultatul a fost consemnat în HOTĂRÂREA NR.1. 

Coimisia de validare functionează pe toată perioada mandatului Consiliului Local. 

Se  dispune   de  o  pauză   in  timpul   căiera  comisia   de  validare  examinează 

legalitatea alegerii fiecărui consilier și completează procesul verbal de validare. 

Comisia de validare alege  președinte pe dna Lehăduș Tatiana și secretar pe dna 

Merăuță Valeria. 

Se reiau lucrările ședinței, unde președintele comisiei de validare, dna Lehăduș 

Tatiana, prezință procesul verbal al comisiei prin care  s-a hotărât validarea unui număr 

de 9 consilieri declarați aleși, astfel: 

1. Arhip Lulușa 

2. Boghian Marin 

3. Dorofte Ionel 

4. Filip Constanța-Daniela 

5. Holcă Ion 

6. Lehăduș Dumitru 

7. Lehăduș Tatiana 

8. Lucaci Constantin 

9. Merăuță Valeria 

Dl Lehăduș Dumitru, președinte de vârstă, supune la vot  validarea  mandatelor de 

consilieri  prin  votul deschis al majorității consilierilor prezenti, fiecare candidat 

validându —se cu 8 voturi pentru (consilierul supus validării  nu participă  la  vot). 



Rezultatul validării mandatelor de consilieri s-a consemnat in HOTĂRAREA NR.2. 

Urmează depunerea jurământului de către cei 9 consilieri, procedura fiind prezentată 

de dna Manea Mioara, astfel consilierii, in ordine alfabetică, se vor prezenta în față 

unde   se va afta Constituția și Biblia, vor pune mâna stângă pe acestea, vor da citire 

jurământului și vor semna in două exemplare (unul va rămâne la dosarul  de constituire, 

iar celălalt va fi înmânat consilierului  in  cauză). 

După depunerea juirământului de către cei 9 consilieri validați, se declară Consiliul 

Local, legal constituit, aceasta fiind consemnată in HOTÀRÀREA NR. 3, aprobată   cu  

unanimitate de voturi.  

După declararea Consiliiilui local  legal constituit, se supune la vot alegerea 

presedintel ui de sedință pentru următoarele 3 luni. Se hotărăște în unanimitate să rămână 

tot dl Lehăduș Dumitru, rezultat consemnat în HOTĂRÂEA NR.4. 

După alegerea președintelui de ședință, dna Manea Mioara dă citire actului 

judecătoresc nr. 42/2016 al Judecătoriei Podu Turcului prin care este validată alegerea 

în funcția de primar al comunei Vultureni, județul Bacău, în urma alegerilor locale din 

data de 05.06.2016, a d-lui Țăranu Octavian-Daniel. 

Dl Țăranu Octavian-Daniel depune jurământul în formula stabilită pentru consilieri.  

După depunerea jurământului de către primar, dl Lehăduș Dumitru solicită 

propuneri pentru alegerea viceprimarului.  

- Dl Holcă Ion propune pe dl Lucaci Constantin. Nemaifiind propuneri se înscrie 

numele candidatului pe buletinele de vot. 

 În continuare se alege comisia de numărare a voturilor. Dna Merăuță Valeria 

propune pe dna Arhip Lulușa și pe dl Holcă Ion. Se supune la vot. Se aprobă în 

unanimitate. 

 Alegerea viceprimarului se face prin vot secret.  Se înmânează pe rând câte un 

buletin de vot fiecărui consilier. Aceștia își exercită votul în încăperea alăturată, după 

care introduc buletinul de vot în urna special amenajată, în fața celor prezenți. 

 După terminarea votării, comisia numără voturile cu următorul rezultat: 

 - 7 voturi – DA               - 2 voturi – NU  

 Dl Lucaci Constantin a obținut votul majorității ( jumătate plus 1) și este declarat 

viceprimar al comunei Vultureni. Rezultatul este consemnat în HOTĂRÂREA NR. 5. 

 Dl președinte de ședință propune alegerea Comisiilor de specialitate, urmând ca 

secretarul primăriei să prezinte cele 3 comisii cât și numărul de membrii pentru fiecare. 

 Dl primar propune amânarea alegerii comisiilor de specialitate pentru următoarea 

ședință deoarece nu sunt validați toți consilierii, astfel ar rămâne incomplete.  

Președintele de ședință supune la vot amânarea constituirii comisiilor de specialitate.Se 

aprobă cu unanimitate de voturi. 

 Nemaifiind discuții, dl Lehăduș Dumitru declară ședința închisă.  

 

 

Președinte de ședință,                                                             Contrasemnează, 

 Lehăduș Dumitru                                   Secretar,                     

                           Roșca Mădălina 



 


