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PROCES VERBAL 

 

Incheiat astazi, 25.01.2021, cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local 

Albestii de Arges. Sedinta a fost convocata de catre Primarul Comunei Albestii 

de Arges, prin Dispozitia nr. 8 / 2021. 

 La sedinta au participat: 

- d-l Popa Gabriel– Primarul Comunei Albestii de Arges; 

- d-na Elena Isfan – Secretarul general al Comunei Albestii de Arges; 

- d-l Stan Gheorghe - inspector superior, in cadrul Biroului 

Contabilitate; 

D-na secretar general, Elena Isfan face prezenta consilierilor, constatandu-

se faptul ca sunt prezenti toti cei 15 consilieri in functie.   

Se supune spre aprobare procesul-verbal al sedintei anterioare; d-l 

consilier Scarlat Andrei solicita: 

- introducerea pe ordinea de zi a punctului, Probleme curente; 

- consemnarea faptului ca domnul primar a afirmat faptul ca nu este 

obligat sa participe la sedintele consiliului local.  

Se da cuvantul doamnei secretar general care, afirma: „ sa avem in vedere 

prevederile art.138 alin.13 din OUG nr.57 / 2019, potrivit carora:” sinteza 

dezbaterilor din sedintele consiliului local, precum si modul in care si-a exercitat 

votul fiecare consilier local in parte, se consemneaza intr-un proces verbal, 

semnat de presedintele de sedinta si de secretarul general al unitatii 

administrativ teritoriale;” cu privire la „articolul de lege care prevede sau nu, 

probleme curente, nu exista o prevedere legala care sa stipuleze precis si 

obligatoriu aceste probleme.”  

Domnul  presedinte supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare, 

care este aprobat cu 13 voturi „pentru”si doua voturi impotriva : Scarlat Andrei 

si Cretu Dragos-Iulian.  

Se citeste proiectul ordinii de zi : 

1.Proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Albestii de 

Arges. 

Proiectul ordinii de zi este aprobat in unanimitate si stabileste faptul ca, in 

pauza pentru completarea buletinelor de vot, sa se discute problemele curente. 

In continuare, toti cei 15 consilieri locali au fost de acord ca, Comisia de 

specialitate, juridica..., nr.2, alaturi de presedintele de sedinta, Baluta Marian, sa 

verifice si sa numere buletinele de vot pentru alegerea viceprimarului. 

Domnul consilier local, Arion Nicolae-Alexandru il propune pe domnul 

Tudora Ion. 

Domnul consilier local, Scarlat Andrei il propune pe domnul Oae Niculae. 

Domnul consilier local, Radu Bogdan-Ionut il propune pe domnul Oproiu 

Gheorghe. 



Domnul consilier local, Baluta Marian il propune pe domnul Pandelica 

Ion. 

Domnul presedinte de sedinta, Baluta Marian inmaneaza in ordine 

alfabetica, cate un buletin de vot, domnilor consilieri. 

In urma verificarii si numararii voturilor, domnii consilieri locali au fost 

votati astfel: 

- domnul consilier local, Tudora Ion – 3 voturi 

- domnul consilier local, Oae Niculae – 6 voturi 

- domnul consilier local, Oproiu Gheorghe – 2 voturi 

- domnul consilier local, Pandelica Ion – 4 voturi 

Dat fiind faptul ca niciunul dintre candidati nu a intrunit majoritatea 

absoluta, conform art.152 alin.(2) si anume, 8 voturi, Proiectul de hotarare 

privind alegerea viceprimarului comunei Albestii de Arges va fi readus pe 

ordinea de zi a unei sedinte viitoare. 

Domnul presedinte de sedinta, Baluta Marian declara inchise lucrarile 

sedintei si le multumeste tuturor  pentru participare.  

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal. 

  

  Presedinte de sedinta,                                             Secretar general, 

         BALUTA MARIAN                                                ELENA ISFAN 

 


