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PROCES VERBAL

Incheiat azi 26.06.2012, cu ocazia desfăşurării şedinţei de constituire al Consiliului Local Huedin, în urma
Alegerilor Locale din 10.06.2012.
Consilieri total 15, prezenţi 15.
La începutul şedintei de constituire lucrările sunt conduse de dl. Prefect prof.univ.dr.ing.Gheorghe Ioan Vușcan,
care, conform prevederilor art.31 din Legea nr. 215/2001 republicată, dă cuvântul celui mai în vârstă consilier d.lui Lazea
Constantin din partea P.D.L asistat de 2 consilieri dintre cei mai tineri, respectiv dl. Pavel Cosmin – P.D.L şi d.na Edveș
Laura – U.S.L, pentru a prelua conducerea lucrărilor.
Dl .Lazea Constantin prezintă invitaţii la această şedinţă după care supune aprobării ordinea de zi a şedinţei,
primită de fiecare consilier în materialele de şedintă transmise în timp util prin secretariatul consiliului local.
Dl. Lazea Constantin citeşte lista consilierilor locali propuşi pentru validare, după care se supune la vot ordinea
de zi.
După aprobarea ordinei de zi se trece la primul punct respectiv constituirea grupurilor de consilieri locali,
informându-se consilierii despre posibiltatea asocierii sau constituirii de grupri proprii sau grupuri prin asocierea
consilierilor care nu îndeplinesc condiţia numărului minim de trei consilieri de formaţiune poilitică.
In urma consultării consilierilor, d.na Giurgiu Marinela menționează că s-a constituit grupul P.D.L , P.C.M și se
comunică liderul de grup stabilit în persoana d.șoarei Cozea Marinela.
Dl. Farkas Marius mentionează că U.S.L își formează grup propriu având ca lider de gurp pe dl. Farkaș Marius.
Dl. Vasas Stefan menționează că nu -și constituie grup propriu.
Dl.Matiș Horea menționează că prima ofertă primită a fost de la P.D.L, sens în care va activa în grupul P.D.L –
P.C.M.
La punctul 2 din ordinea de zi, respectiv aprobarea componenţei numerice a comisiei de validare, se propune ca
această comisie să fie formată din 5 membrii, propunere aprobată în unanimitate, făcându-se propuneri pentru desemnarea
consilierilor în comisia de validare.
Dl. Pavel Cosmin propune din partea grupului P.D.L – P.C.M – consilier independent, pe d.șoara Cozea
Marinela, Parpucea Emilian, Csudom Francisc, dl. Vasas Stefan propune pe dl Dongolo, iar dl Farkas Marius propune pe
dl. Sucilă Valentin. Aceste propuneri se supun la vot şi se aprobă cu 14 voturi pentru.
După o pauză destinată verificării validărilor propuse, comisia de validare îşi prezintă raportul, propunând
validarea în totalitate a tuturor consilierilor. În continuare se supune votului plenului validarea mandatelor de consilieri în
ordine alfabetică, respectiv pentru d.nii: Buzaș Istvan Attila, Cozea Marinela Corina,Csudom Francisc, Dongolo Csaba,
Dreve Ioan,Edveș Laura Gabriela, Farkaș Marius, Giurgiu Marinela, Lazea Constantin, Matiș Horea Dorin, Parpucea
Emilian, Pavel Cosmin Viorel, Sucilă Valentin, Șaitiș Cristina Florentina, Vasas Ștefan.
Toate aceste propuneri au fost votate în unanimitate, votându-se pe rând fiecare propunere, iar persoana în cauză
nevotând.
Se supune la vot validarea în ordine alfabetică a consilierilor aprobându-se în unanimitate, după care pe rând are
loc depunerea jurământului.
Se supune la vot declaraea ca legal constituit a Consiliului Local Huedin şi se aprobă în unanimitate.
Se fac propuneri pentru alegerea preşedintelui de şedinţă în următoarele 3 luni, d.șoara Cozea Marinela propune
pe dl. Lazea Constantin, se supune la vot şi se aprobă în unanimitate.
În continuare se trece la procedura privind depunerea jurământului de către dl. primar dr. Mircea Moroșan, d.na
judecator delegat de către Judecatoria Huedin, dă citire Incheierii Civile nr.231/2012, pronunţată de Judecătoria Huedin,
după care se depune jurământul.
Dl. Lazea Constantin cosultând consilierii la procedura de vot prin barare a propunerii cu care nu sunt de acord
sau înscriind cuvântul DA în dreptul numelui cu care sunt de acord.
Se supune la vot prima propunere și se aprobă cu 14 voturi pentru.
Se trece apoi la alegerea Viceprimarului, d.soara Cozea Marinerla propunând-o pe d.na Giurgiu Marinela, şi dl.
Dongolo Csaba proprunând-ul pe dl. Vasas Stefan.
După întocmirea buletinelor de vot secret fiecare consilier primind buletinul de vot şi retrăgându-se într-o cabină
de vot din incinta sălii de ședință unde îşi exercită obţiunea de vot.
D.șoara Cozea Marinela dă citire procesului verbal al comisiei de validare aratând că după verificarea voturilor sau înregistrat : Giurgiu Marinela 10 voturi, Vasas Stefan 5 voturi .
In urma votului exprimat este aleasă în funcţia de viceprimar al oraşului Huedin d.na Giurgiu Marinela.
D.na viceprimar Giurgiu Marinela depune jurământul.
Se trece apoi la ultimul punt al ordinei de zi, respectiv alegerea comisiilor de specialitate.

Se supune la vot constituirea a 4 comisii, respectiv Comisia pentru activități economico- financiare și
agricultură, Comisia pentru cultură, culte, învățământ sănătate, familie, copii, tineret și sport, Comisia pentru amenajarea
teritoriului, urbanism, protectie, mediu și turism, Comisia de administraţie publică, juridică, de disciplină, muncă și
protecție socială, dl.Lazea Constantin propunând ca la fiecrae comisie să-şi desfăşoare activitatea câte 5 consilieri.
Se supun la vot cele două variante numărului de membrii și se aprobă în
unanimitate.
Dl. prefect menționează că un consilier poate face parte din mai multe comisii.
In urma votului secret exprimat, d.soara Cozea Marinela menționează că,
comisiile de spcialitate au fost desemnate cf. propunerilor, după cum urmează:
Componenţa comisiei de muncă, protecție socială și juridică este următoarea:
- Lazea Constantin, Parpucea Emilian, Pavel Cosmin, Farkas Marius, Edveș Laura.
Componența comisiei pentru activitati economico-financiare și agricultură este
următoarea: - Giurgiu Marinela, Parpucea Emilian, Csudom Francisc,Cozea Marinela, Dongolo Csaba.
Componența comisiei pentru cultură, culte, invatamant sanatate,familie,copii, tineret și sport este următoarea:
Dreve Ioan, Șaitiș Cristina, Matiș Horea, Cozea Marinela, Vasas Ștefan.
Componența comsiiei pentru anejarea teritoriului, urbanism, protectie, mediu și turism este următoarea: Lazea
Constantin, Pavel Cosmin, Giurgiu Marinela, Buzaș Istvan, Sucilă Valentin.
Nemaifiind alte probleme de discutat şedinţa se încheie, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.
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