JUDETUL ILFOV
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Nr. 1561/ 10.02.2017
MINUTA
sedinta ordinara a CONSILIULUI LOCAL GLINA din 10.02.2017

-

Schimbarea din functie a viceprimarului comunei Glina.
Alegerea viceprimarului comunei Glina.
Aprobarea numar de asistenti personali ai persoanelor cu handicap.
Diverse.
Sedinta are loc in data 10.02.2017 , ora 11,00 la sala de Consiliu a Primariei Glina.
Sedinta a fost convocata prin Dispozitia primarului nr. 17/03.02.2017, anunt la avizier nr.
1288/03.02.2017, proces-verbal de afisare nr. 1289/03.02.2017, convocati consilieri prin
convocator nr. 1288/03.02.2017, ca urmare a adresei nr.1036/31.01.2016.
La sedinta participa mai participa dl. Primar Tudor Marin si d-na secretar, pana la
ocuparea postului, Craciun Maria.
D-na Craciun Maria da citire procesului verbal de la sedinta anterioara.
La sedinta participa dl. Gheorghe Gheorghe si dl. Borbely Marian, locuitori ai comunei.
Dl . Pusculita Mihai in calitate de presedinte de sedinta, face prezenta.
Consilieri absenti: dl. Vasile Marin, Capatana Constantin, Grigore Aristotel-Dan,
Ciobanu Marian, Dedu Alexandru.
Consilieri prezenti: Lupu Marian, Bacrau Mihai, Dragan Niculae, Comnea Viorel,
Tudor Ionut-Razvan, Pusculita Mihai, State Gheorghe, Dumitroiu Ion, Stoica Ion, Muja Nicolae.
Fiind prezenti 10 consilieri locali dintr-un numar de 15, conform art. 40 alin. 1 din Legea
215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,
sedinta este legal constituita si se pot adopta hotarari.
Dl. presedinte de sedinta intreaba daca exista obiectiuni cu privire la proiectul ordinii de
zi. Nefiind discutii si observatii se supune la vot.
Ordinea de zi este aprobata cu 10 voturi pentru.
Se trece la primul punct de pe ordinea de zi – Schimbarea din functie a viceprimarului.
D-na Secretar mentioneaza ca la sedinta din data 15.07.2016 a fost pe ordinea de zi un
proiect de hotarare privind demisia viceprimarului numit prin HCL nr. 30/24.06.2016, consilierii
hotarand in sensul amanarii discutarii acestui punct pentru o alta sedinta, a carei data nu s-a
specificat.
Se prezinta inca o data demisia inregsitrata sub nr. 8143/24.06.206. De asemenea D-na
Secretar face precizarea ca suntem in situatia incetarii inainte de expirarea duratei normale a
mandatului a calitatii de viceprimar, ca urmare a demisiei, astfel ca se impune ca membri
consiliului local sa ia act de acest fapt si sa constate incetarea mandatului, invocand totodata
decizia civila nr 5681/24.11.2016 a Curtii de apel Bucuresti cu privire la adoptarea hotărârilor cu
votul majorităţii membrilor prezenţi.

Se supune la vot in sensul de a se lua act si sa se constate încetarea înainte de expirarea duratei normale a
mandatului, a calității de viceprimar al Comunei Glina, a D-lui Tudor Ionuț Răzvan, ca urmare a demisiei
sale. Astfel au fost exprimate 10 voturi in acest sens.
Se declara totodata vacantă funcția de viceprimar al Comunei Glina.
Domnul Tudor Ionut Razvan îsi păstrează statutul de consilier local în cadrul Consiliului Local Glina.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot al doilea punct de pe ordinea de zi – Alegerea
viceprimarului comunei Glina.
In conformitate cu art. 57 din Legea 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare si art. 11-14 din OG nr. 35/2002 la comune se alege un viceprimar, iar alegerea lui se face prin
vot secret.
Pentru acest lucru a fost montata o cabina speciala pentru vot.
Presedintele de sedinta informeaza ca propunerile de candidati se fac de oricare dintre consilierii
locali potrivit art. 11 alin. 2 din OG nr. 35/2002, cu modificarile si completarile ulterioare si solicita
propuneri nominale pentru alegerea unui nou viceprimar.
Dl. Dumitroiu Ion propune pe dl. Tudor Ionut Razvan.
Dl. Lupu Marian propune pe dl. Comnea Viorel.
Dl. Pusculita Mihai intreaba daca mai sunt si alte propuneri, daca nu roaga comisia tehnica sa
intocmeasca buletinele de vot.
D-na secretar arata consilierilor prezenti buletinele de vot si explica cum trebuie votat si propune
ca modalitatea de vot sa fie prin bifarea cu X candidatului dorit, se arata urna catre toti consilierii. Fiecare
consiler primeste cate un buletin de vot cu numele celor doi propusi si intra singur in cabina de vot.
Voturile sunt impachetate de catre fiecare consiler in parte si introduse in urna.
Procedura de vot s-a desfasurat in conformitate cu prevederile art.11 alin. 1 din Ordonanta
35/2002.
Comisia de validare, dupa votare, a procedat la despachetarea buletinelor de vot si citirea lor cu
voce tare. In urma numararii voturilor comisia anunta urmatorul rezultat: numarul de voturi exprimate: 10
din care valabil exprimate: 10, Dl. Consilier Tudor Ionut Razvan a obtinut un numar de 10 voturi
PENTRU, iar Dl. Consilier Comnea Viorel un numar de 0 voturi.
Presedintele de sedinta il felicita pe dl. Tudor Ionut Razvan pentru functia de viceprimar pe care a
obtinut-o in urma votului.
Pe durata exercitării mandatului, Dl. TUDOR IONUȚ RĂZVAN își va păstra statutul de consilier
local, fără a beneficia de indemnizația aferentă.
Dl. presedinte de comisie propune trecerea la ultimul punct de pe ordinea de zi –
Aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap.
D-na secretar explica consilierilor ca pana la aceasta data avem un numar de 48 de persoane
angajate pe postul de asistent personal al persoanelor cu handicap grav. Pentru anul 2017 propune ca
numarul asistentilor personali sa fie de 60, iar cel de indemnizatii de insotitor de 40 locuri.
Se supune la vot si se aproba cu 10 voturi pentru.
Urmatorul punct – la diverse: Se prezinta solicitarea S.C. Afi Car Utilaje SRL, care initiaza un
proiect pentru aprobarea unui PUZ cu privire la schimbarea unei zone in zona cu functiune industriala.
Ordinea de zi fiind epuizata sedinta se incheie.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.
Presedinte sedinta

Pusculita Mihai
Secretar,
Craciun Maria

