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PROCES - VERBAL 

încheiat azi 29 iunie 2012, cu ocazia şedinţei de constituire a Consiliului Local 

Răstoliţa, care îşi desfăşoară lucrările în Căminul Cultural Răstoliţa. 

Şedinţa a fost convocată în baza Ordinului Prefectului nr. 219 din 18.06.2012, 

220 din 19.06.2012 şi 232 din 25.06.2012, precum şi a art. 30 alin. (2) din Legea nr. 

215/2001 republicată şi modificată. 

în conformitate cu prevederile art. 39(3) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată, ordinea de zi a 

fost adusă la cunoştinţă publică prin afişarea unui exemplar din convocator la 

avizierul primăriei, iar domnii consilieri au luat la cunoştinţă prin semnarea 

convocatorului conform legii de toate detaliile, în acestea fiind menţionate în mod 

expres, data, ora locul desfăşurării şedinţei şi ordinea de zi. 

Şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi un număr de 11 consilieri rezultaţi 

în urma alegerilor locale din data de 10 iunie 2012, domnul Mogilă Gheorghe, 

primarul a cărui mandat a expirat şi domnul Lirca Marius Ioan, primarul nou ales. 

şedinţa fiind publică şi festivă, mai participă un număr de 228 de persoane, locuitori 

ai comunei Răstoliţa. De asemenea, la şedinţă mai participă din partea 

Instituţiei Prefectului Judeţul Mureş, doamna Simona Oprea, care, în deschiderea 

şedinţei, îi salută pe cei prezenţi, constată că şedinţa este legal constituită, 

participând cel puţin două treimi din numărul consilierilor aleşi, conform art. 30 alin. 

(2) din Legea nr. 215/2001 republicată şi modificată. 
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Se arată faptul că, potrivit Ordinului Prefectului nr. 112/23.03.2012, , Consiliul 

Local al Comunei Răstoliţa are un număr de 11 consilieri. 

Potrivit prevederilor art. 31 din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, lucrările şedinţei de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă consilier, 

ajutat de 2 consilieri dintre cei mai tineri. 

Potrivit informaţiilor primite de la Secretarul comunei, d-l Oprică Constantin, 

rezultă că onoarea de a conduce lucrările şedinţei de constituire revine domnului 

Movilă Ioan, care va fi asistat de domnii Lirca Ionel şi Simineţ Dănuţ Mihai. 

Cei nominalizaţi sunt rugaţi să preia conducerea lucrărilor. 

Domnul consilier Movilă Ioan, după o scurtă introducere, propune alegerea 

comisiei de validare a mandatelor, formată din 3 consilieri, care se face prin vot 

deschis. Se solicită propuneri pentru membri comisiei; domnul Constantin Vasile 

propune ca această comisie să fie formată din domnii Şteţco Gavrilă, Domokos Zoltan 

şi Constantin Vasile. Se supune la vot şi cu 11 voturi "pentru", niciun vot "împotrivă" 

şi nicio "abţinere" se adoptă Hotărârea nr. 1 privind alegerea membrilor comisiei de 

validare. 

Membri comisiei sunt rugaţi să examineze legalitatea alegerii fiecărui consilier, 

sens în care d-l secretar pune la dispoziţia comisiei dosarul înaintat de Biroul Electoral 

de Circumscripţie. 

Este invitat d-l Lirca Marius Ioan să citească declaraţia prin care renunţă la 

funcţia de consilier local, fiind incompatibilă cu funcţia de primar în care a fost ales la 

alegereile locale din data de 10 iunie 2012. 

Comisia propune Consiliului local validarea sau invalidarea mandatelor. 

Validarea se face în ordine alfabetică prin vot deschis. Se dă citire listei consilierilor, 

se supune la vot, separat validarea fiecărui mandat de consilier şi, în urma voturilor 

exprimate, 10 voturi "pentru", niciun vot "împotrivă" şi nicio "abţinere", se adoptă 

Hotărârea nr. 2 privind validarea mandatelor consilierilor locali. 

Consilierii locali ale căror mandate au fost validate, depun în faţa Consiliului 

local, în limba română, jurământul prevăzut de art. 32 din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, respectiv, "Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să 

fac> cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele 



picioare, d~l secretar dă citire textului jurământului, după care citeşte, pe rând, 

numele şi prenumele consilierului validat, în ordine alfabetică, iar consilierul rosteşte 

cuvântul JUR şi semnează jurământul. 

Cum toţi consilierii locali validaţi au depus jurământul, domnul Movilă Ioan 

supune la vot constituirea Consiliului local, şi cu 11 voturi "pentru", niciun vot 

"împotrivă" şi nicio "abţinere", se adoptă Hotărârea nr. 3 privind constituirea 

Consiliului local. De asemenea, se arată că o dată cu constituirea consiliului nou-ales, 

încetează mandatul vechiului consiliu local. 

D-l secretar prezintă încheierea civilă nr. 530/CC din 21.06.2012 a Judecătoriei 

Reghin prin care este validat mandatul de primar al Comunei Răstoliţa, judeţul 

Mureş, al domnului Lirca Marius Ioan, candidat independent. 

Este invitat domnul Lirca Marius Ioan să depună în faţa consiliului local 

jurământul. Primarul nou-ales citeşte textul jurământului "Jur să respect Constituţia şi 

legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea 

pentru bine/e locuitorilor comunei Răstoliţa. Aşa să-mi ajute Dumnezeu." îi este 

înmânată domnului primar eşarfa în culorile drapelului naţional al României, ca semn 

distinctiv al primarului. Se arată că din acest moment, mandatul fostului primar 

încetează şi începe mandatul primarului nou ales. 

D-l Movilă Ioan propune, conform art. 35 din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, alegerea prin vot deschis, din rândul consilierilor locali, a unui 

preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care va conduce şedinţele 

consiliului şi va semna hotărârile adoptate de acesta. Se fac propuneri, şi cu 11 voturi 

"pentru", niciun vot "împotrivă" şi nicio "abţinere", se adoptă Hotărârea nr. 4 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni, în persoana 

domnului consilier Movilă Ioan. 

în continuare, d-l Movilă Ioan invită consilierii la alegerea viceprimarului 

comunei şi cu 10 voturi "pentru" şi 1 vot "împotrivă" - d-l Mogilă Gheorghe - se 

hotărăşte amânarea alegerii viceprimarului pentru o şedinţă viitoare. 

D-l Movilă Ioan arată că, în conformitate cu prevederile art. 54 din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, după constituire, consiliul local îşi 

organizează comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate şi propune 

organizarea, co 



a anexei 2 la OG nr. 35/2002, a comisiilor de specialitate. Se fac propuneri şi cu 11 

voturi "pentru", niciun vot "împotrivă" şi nicio "abţinere", se adoptă Hotărârea nr. 5 

privind alegerea membrilor comisiilor de specialitate, după cum urmează: 

- Comisia pentru agricultură, activităţi aconomico-financiare, amenajarea 

teritoriului şi urbanism: Domokos Zoltan, Movilă Daniel Constantin, Lirca 

Ionel, Şteţco Gavrilă, Bacoş Ioan. 

- Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi 

familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport: Szekely 

Kalman, Movilă Ioan, Constantin Vasile 

- Comisia juridică şi de disciplină, protecţie mediu şi turism: Mogilă 

Gheorghe, Simineţ Dănuţ Mihai, Vlaic Gheorghe Victor. 

în continuare ia cuvântul domnul ŞTEŢCO GAVRILĂ care prezintă o serie de 

realizări din mandatul precedent cu menţiunea că rezultatele puteau fi mai bune, dar 

se cunosc unele motive care au dus la nerealizări. 

Domnul primar Lirca Marius Ioan mulţumesşte tuturor celor care -au ales, 

familiei şi promite să acţioneze de aşa natură ca să nu dezamăgească alegătorii. 

Domnul Movilă Dumitru în cuvântul său aduce o serie de reproşuri referitoare 

la activitatea fostului primar. 

Domnul Mogilă Gheorghe, primarul a cărui mandat a expirat, recunoaşte că nu 

e agreat de toată lumea, mulţumeşte colegilor din primărie pentru colaborare. Face 

cunoscut faptul că în acest an expiră ratele la creditul primăriei, este gata şcoala şi 

grădiniţa, la grădiniţă mai sunt sume restante de achitat. Trebuie să se acţioneze 

pentru terminarea lucrărilor la apa potabilă şi reţeaua de canali8zare, mai ales că la 

lucrările de canalizare Convenţia de finanţare expiră în august 2013. A lăsat două 

documentaţii de modernizare la drumuri, există proiect pentru construirea unei baze 

sportive care trebuie realizate. Doreşte mult succes noului primar. 

Domnul consilier Movilă Ioan declară lucrările şedinţei încheiate. 

Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal spre cele legale. 


