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P R O C E S – V E R B A L 

încheiat astăzi 19 Noiembrie 2020 în ședința ordinară a Consiliului local al 
comunei Sagna 

 
 Ședința ordinară a Consiliului local al comunei Sagna, județul Neamț, a 
fost convocată prin Dispoziția Primarului comunei Sagna, județul Neamț nr.153 
din 13.11.2020, conform art.133, alin.(2), lit.a,  art.134, alin.(1) și alin.(3), lit.a 
și alin.(5), art.136, alin.(5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul Administrativ. 
 Convocarea la ședința ordinară s-a făcut la data de 13.11.2020, prin 
convocator scris și telefonic, de către secretarul general al UAT comuna Sagna, 
d-na Lungu Teodora, care a înmânat consilierilor și invitația de participare la 
ședință. 
 Dispoziția a fost adusă la cunoștința locuitorilor comunei prin afișare la 
sediul unității și pe site. 
 Ședința ordinară are loc la sediul unității și a început la ora 10,00. 
 D-na secretar general face prezența consilierilor și consemnează 
următoarea situație: 
Nr.crt Numele și prenumele Prezent/absent Observații 
1. DUBĂU FLORIN PREZENT  
2. MIRCEA IOAN PREZENT  
3. IACOB CĂTĂLIN PREZENT  
4. BLAJ EDUARD-CĂTĂLIN PREZENT  
5. SIMON PETRU PREZENT  
6. LEONTE NECULAI PREZENT  
7. ROMAN CORNEL PREZENT  
8. ROCA VASILICĂ PREZENT  
9. CRĂCIUN NĂSTASE PREZENT  
10. BORTOȘ TEODOR PREZENT  
11. DIVILE SERGIU PREZENT  
12. ANDRIEȘ OANA-ANCA PREZENTĂ  
13. MATEI ANICA PREZENTĂ  
14. BULAI MARIAN PREZENT  
15. SIMON GHEORGHE PREZENT  



 D-na secretar general aduce la cunoștință că, in urma apelului nominal al 
consilierilor locali, sunt prezenți toți cei 15 consilieri. 
 D-na secretar general arată că ședința ordinară îndeplinește condițiile 
prevăzute de Codul Adminstrativ, privind legalitatea desfășurării ședinței și 
adoptării de hotărâri. 
 Domnul primar face propunerea pentru președintele de ședință, respectiv 
pe domnul consilier Divile Sergiu, urmând ca de luna viitoare să se urmeze 
dispozițiile Regulamentului de organizare si funcționare a consiliului local, 
respectiv desemnarea preşedintelui de şedinţă urmându-se ordinea alfabetică. 
 Votarea s-a făcut prin  ridicare de mâini: 
Voturi pentru 15 - 
Voturi împotrivă/abțineri - - 
 Consiliul local a adoptat: 
 H O T Ă R Â R E A nr. 62 din 19 noiembrie 2020 privind desemnarea 
președintelui de ședință. 
 Domnul președinte de ședință desemnat preia lucrările ședinței dând citire 
ordinii de zi: 
1 Proiect de hotărâre privind desemnarea președintelui de ședință. 
2 Depunerea Jurământului de către Primarulul ales al comunei Sagna – IACOB 
GHEORGHE. 
3 Depunerea Jurământului de către supleantul validat – BLAJ EDUARD-
CĂTĂLIN. 
4.Organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale consiliului local. 
5. Alegerea viceprimarului . 
6.Prezentarea proiectului regulamentului de funcționare al comsiliului local.  
7. Întrebări şi interpelări; 
 D-nul președinte de ședință supune la vot aprobarea ordinii de zi,  
obținându-se următorul rezultat: 
Voturi pentru 15 - 
Voturi împotrivă/abțineri - - 
  În unanimitate de voturi a fost aprobată ordinea de zi a ședinței ordinare. 
 
  

 D-nul președinte de ședință DIVILE SERGIU, solicită prezentarea 
următorului punct al ordinii de zi: 
 Depunerea Jurământului de către Primarulul ales al comunei Sagna – IACOB 

GHEORGHE. 

 

 Se dă cuvântul secretarului general al comunei pentru a prezenta 
Hotărârea nr.437/15.10.2020 – validare mandat primar- , arâtându-se că aceasta 
este definitivă.  
 



 Se trece la depunerea jurământului de către domnul IACOB GHEORGHE 
și semnarea acestuia. 
 
 Domnul președinte de ședință preia un exemplar din – Jurământ- iar un 
exemplar se predă domnului primar. 
 
 Se tre ce următorul punct al ordinii de zi: 
 Depunerea Jurământului de către supleantul validat – BLAJ EDUARD-

CĂTĂLIN. 

 
Se dă cuvântul secretarului general al comunei pentru a prezenta 

Hotărârea  Judecătoriei Roman nr. 1712/5.11.2020-  privind validarea 
mandatului supleantului –consilier local –BLAJ EDUARD-CĂTĂLIN. 
 Se trece la depunerea jurământului de către domnul BLAJ EDUARD-
CĂTĂLIN și semnarea acestuia.  
 Domnul președinte de ședință preia un exemplar din – Jurământ- iar un 
exemplar se predă domnului consilier local. 
 
 Următorul punct al oprdinii de zi este: 
Organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale consiliului local. 

 
 Domnul primar arată că proiectul de hotărâre s-a impus a fi promovat, 
fiind absolut necesar,  pentru o bună organizare a consiliului local și pentru a se 
putea emite avizele,  necesare pentru adoptarea ordinii de zi  și adoptarea 
hotărârilor. După cum se știe, consiliul local are următoarea configurație: 7 
consilier –PSD, 6 consilieri PNL, 1 consilier PMP și 1 consilier independent. 
Funcție de această configurație și abilitățile fiecărui consilier s-a propus 
înființarea a 3 comisii de specialitate, fiecare cu câte 5 consilieri. După 
adoptarea hotărârii se impune ca fiecare comisie să-şi desemneze președintele și 
secretarul. 
 Domnul președinmte de ședință constată că nu sunt discuții. 

Supus la vot proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate de voturi. 
D-nul președinte de ședință anunță rezultatul votului: 

Voturi pentru 15 - 
Voturi împotrivă, abțineri - - 

  
Consiliul local a adoptat: 

H O T Ă R Â R E A nr.63 din 19 noiembrie 2020 privind privind Organizarea 
comisiilor pe domenii de specialitate ale consiliului local. 
 

D-nul președinte de ședință  prezezintă următorul proiect al ordinii de zi: 
 Alegerea viceprimarului . 
 



 Se dă cuvântul secretarului general al comunei pentru a prezenta raportul 
de specialitate privind modalitatea alegerii viceprimarului. 
 Aceasta arată că viceprimarul comunei este ales, prin vot secret, cu 
majoritate absolută, din rândul membrilor consiliului local, la propunerea 
primarului sau a consilierilor locali. Exercitarea votului se face pe bază de 
buletin de vot. Alegerea viceprimarului se realizează prin hotărâre a consiliului 
local. 
 Domnul primar- Iacob Gheorghe - face propunerea pentru viceprimar- 
domnul consilier DUBĂU FLORIN. 
 Doamna consilier Andrieș Oana-Anca face propunerea pentru viceprimar, 
din partea consilierilor PNL– domnul ROCA VASILICĂ. 
 Domnul președinte de ședință constată că nu mai sunt  alte propuneri  
trece la completarea buletinelor de vot, cu cele două propuneri, după care, în 
ordinea strigării se distribuie câte un buletin de vot. 
 Se face precizarea că pe buletinul de vot se va pune semnul-  X- la rubrica 
DA, în dreptul consilierului ales pentru funcția de viceprimar. 
 După ce fiecare consilier a trecut la vot se ridică urna și se deschide, în 
fața tuturor consilierilor, constatându-se că s-au exprimar toți consilierii locali, 
nefiind voturi anulate. 
 Majortatea absolută reprezintă numărul natural strict mai mare decât 
jumătatea din totalul al membrilor în funcție, respectiv 8, în cazul consiliului 
local Sagna. Ca urmare s-a îndeplinit cvorumul cerut de lege pentru alegerea 
viceprimarului. 
 Se încheie procesul-verbal privind rezultatul votului nr. 9113/19.11.2020.  

D-nul președinte de ședință anunță rezultatul votului: 
Voturi pentru ROCA VASILICĂ 8 
Voturi pentru DUBĂU FLORIN 7 

Consiliul local a adoptat: 
H O T Ă R Â R E A nr. 64 din 19.11.2020 privind alegerea viceprimarului. 
 

D-nul președinte de ședință trece la următorul punct al ordinii de zi: 
Prezentarea proiectului regulamentului deorganizare şi funcționare a 

consiliului local.  

 

Domnul primar prezintă temeiul legal care stă la baza proiectului de 
hotărâre, cât și proiectul de hotărâre pe articole. Se arată că în prima ședință a 
consiliului local, respectiv cea de constituire, nu s-au putut propune și adopta 
hotărâri, dar pentru o bună desfășurare a acestora, respectiv pentru a putea 
aproba ordinea de zi  și hotărârile cuprinse, se impune emiterea avizului 
comisiilor de specialitate. 

Regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local are ca obiect 
stabilirea condițiilor de exercitare a mandatului de către consilierii locali, a 
drepturilor, obligațiilor și răspunderilor ce le revin în baza mandatului înredințat. 



Participarea consilierilor locali la activitatea Consiliului local are caracter public 
și legitim, fiind în acord cu interesele generale ale locuitorilor comunei Sagna. 

Fiind la început de mandat se impune ca fiecare consilier să cunoasacă şi 
să aplice dispoziţiile acestui document, pentru a putea să respecte dispozițiile 
legale. 

Fiecare consilier a primit documentul, fie în format electronic, fie letric. 
Urmare desemnării comisiilor pe domenii de specialitate s-au emis și avizele 
necesare, pentru  proiectele de hotărâre ce au necesitat avize.  

Se prezintă avizele favorabile ale comisiilor pe domenii de activitate ale 
consiliului local. 

Nu sunt discuții. 
Supus la vot proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate de voturi. 
D-nul președinte de ședință anunță rezultatul votului: 

Voturi pentru 15 - 
Voturi împotrivă, 
abțineri 

- - 

Consiliul local al adoptat: 
H O T Ă R Â R E A nr. 65 din 19.11.2020  privind   aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local al comunei 
Sagna. 
 
 Domnul președinte de ședință dă cuvântul domnului consilier - ROCA 
VASILICĂ. 
 Acesta mulțumește pentru încrederea acordată primind numirea în funcția 
de viceprimar. Pe viitor asigură o colaborare maximă cu toți factorii de 
răspundere, dar nu numai, speră să ducă la bun sfârșit programul asumat. Pe 
viitor solicită c onsiliului local găsirea soluţiilor pentru transmiterea şedinţelor 
on-line. 
 Domnul consilier Crăciun Năstase felicită pe noul viceprimar și speră că 
va face tot ce se poate pentru binele locuitorilor comunei, urează mult succes. 
 Domnul primar- Iacob Gheorghe- felicită pe domnul Roca Vasilică pentru 
votul obținut, crede că toți consilierii au spus totul prin Jurământul depus. Nu va 
fi ușor, venim din ,,dreapta”, respectiv ,,stânga” politicii, dar acum trebuie ca 
împreună să deschim  şi dreapta şi stânga pentru binele locuitorilor comunei 
Sagna. Se face apel să se termine cu acuzele pe pe facebouk, să trecem la treabă, 
multe probleme neputând să fie rezolvate, din lipsa constituirii consiliului local. 
 Domnul primar mulţumeşte domnului Dubău Florin pentru munca 
desfăşurată pe parcursul a 4 mandate, activitatea în administraţie de este uşoară, 
se învaţă pas cu pas. Este greu să formezi un angajat în administraţia publică şi 
să se ridice la nivelul domnului fost viceprimar. 
 Doamna secretar general al comunei arată că fiecare comisie de 
specialitate a primit  un registru pentru înscrierea proceselor verbale ale 
comisiilor, un registru pentru înscrierea avizelor comisiei şi un caiet pentru 



prezenţa consilierilor la comisiile de specialitate, fiecare numerotat, ştampilat şi 
sigilat. S-au întocmit modelele pentru avizele comisiei şi adreselor de înaintare 
către secretar. Pentru orice nelămurire domnii consilieri se pot adresa 
secretarului general, funcţionarilor publici din cadrul unităţii şi nu în ultimul 
rând au la dispoziţie Regulamentul de organizare a consiliul local.  

Domnul preşedinte de şedinţă constatând că nu mai sunt înscrieri la 
cuvânt,  ordinea de zi fiind parcursă, declară închise lucrările acestei şedinţe. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 
 

 
Preşdinte de şedinţă,                                            Secretar general, 
Consilier,Divile Sergiu                                                        Lungu Teodora 
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