ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
ORAŞUL MILIŞĂUŢI
CONSILIUL LOCAL
PROCES – VERBAL
încheiat astăzi 3 noiembrie2020, în cadrul ședinței extraordinare
a Consiliului local al orașului Milișăuți
CONVOCARE ȘI CVORUM
Ședința a fost convocată prin dispoziția primarului nr. 184/30.10.2020, adusă
la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei și pe pagina de internet,
convocarea consilierilor făcându-se prin invitații scrise, comunicate electronic.
Dl secretar general Semeniuc Viorel Dumitru efectuează apelul consilierilor
şi constată că sunt prezenţi 13 din cei 14 consilieri locali aflaţi în funcţie, absent
motivat fiind domnul consilier Sima Flaviu Emanuel. Mai sunt prezenți dl Popescu
Vichentie, în calitate de consilier validat, precum și dl primar Cărare Vasile.
Se constată că este întrunit cvorumul legal necesar pentru desfășurarea
ședinței.
ORDINEA DE ZI:
Inițiatorul convocării ședinței, dl. primar Cărare Vasile, propune aprobarea
ordinii de zi conform proiectului propus, anexat la dispoziția de convocare, care
cuprinde următoarele puncte:
1. Proiect de hotărâre nr. 24/30.10.2020 privind alegerea președintelui de ședință
Iniţiator: Vasile Cărare – primarul oraşului Milişăuţi
2. Depunerea jurământului de către domnul Popescu Vichentie, validat în funcția
de consilier local;
3. Proiect de hotărâre nr. 25/30.10.2020 privind organizarea comisiilor de
specialitate ale consiliului local.
Iniţiator: Vasile Cărare – primarul oraşului Milişăuţi.

Cu unanimitate de voturi (13 voturi pentru) consilierii prezenți aprobă ordinea
de zi, fără modificări.
DEZBATEREA PUNCTELOR DIN ORDINEA DE ZI:
1. Proiect de hotărâre nr. 24/30.10.2020 privind alegerea președintelui de ședință
Se convine, de comun acord între toate grupurile politice reprezentate în consiliul
local, ca funcția de președinte de ședință să revină, prin rotație, fiecărui consilier
local, pentu o perioadă de 3 luni, astfel încât conducerea ședințelor să fie asigurată
proporțional cu numărul de locuri obținute de fiecare formațiune politică. Se mai
stabilește ca ordinea preluării funcției de președinte de ședință să fie cea alfabetică.
Primul mandat de președinte de ședință revine astfel dlui consilier Avram
Constantin, care este confirmat cu unanimitate de voturi.
Dl președinte de ședință Avram Constantin supune la vot proiectul de hotărâre
constatator al alegerii președintelui de ședință, care este aprobat cu unanimitate de
voturi (13 voturi pentru).
2. Depunerea jurământului de către domnul Popescu Vichentie, validat în funcția
de consilier local
Dl președinte de ședință Avram Constantin dă cuvântul d-lui secretar general
Semeniuc Viorel Dumitru pentru a prezenta hotărârea judecătorească de validare a
mandatului de consilier local al domnului Popescu Vichentie.
În continuare dl Popescu Vichentie depune jurământul în fața consiliului local
și semnează cele două exemplare ale înscrisului, din care un exemplar se depune
spre păstrare la dosarul de ședință iar al doilea exemplar se înmânează domnului
Popescu Vichentie.
După solemnitatea depunerii jurământului dl consilier Popescu Vichentie intră
în exercițiul mandatului, cu drept de vot în cadrul consiliului local.
Cvorumul de ședință se modifică la 14 consilieri prezenți dintr-un total de 15
în funcție.
3. Proiect de hotărâre nr. 25/30.10.2020 privind organizarea comisiilor de
specialitate ale consiliului local
Dl președinte de ședință Avram Constantin propune dezbaterea pe articole a
proiectului de hotărâre.

- cu privire la numărul și domeniile în care se constituie comisii de
specialitate, nu sunt propuneri de modificare, se supune la vot și se aprobă în
unanimitate un număr de 3 comisii cu domeniile de activitate conform proiectului
inițiat de primar.
- cu privire la componența comisiilor de specialitate, după mai multe discuții
și negocieri, se stabilește nominal componența fiecărei comisii de specialitate, și se
aprobă cu unanimitate de voturi.
În final dl președinte de ședință Avram Constantin supune la vot proiectul de
hotărâre în forma sa finală, care este aprobat cu unanimitate de voturi (14 voturi
pentru).
Constatând ordinea de zi epuizată, dl președinte de ședință Avram Constantin
declară închisă ședința consiliului local.

Preşedinte de şedinţă,
Constantin Avram

Secretar general,
Viorel Dumitru Semeniuc

