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Nr.  3356 DIN 12 August 2022

 
PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 12 August 2022 în cadrul şedinţei extraordinare 
a Consiliului Local al Comunei Obrejița

Consiliul Local al comunei Obrejița a fost convocat în şedinţă extraordinară prin Dispoziţia
primarului comunei Obrejița numărul 99 din 08 August 2022 cu respectarea prevederilor legale.

Şedinţa  de consiliu  local  s-a  desfăşurat  în  sala  Școlii  Gimnaziale  Obrejița,  din  comuna
Obrejița, județul Vrancea începând cu ora 14.00.

La şedinţă au participat un număr 11 consilieri locali din totalul de 11 consilieri în funcție,
fiind îndeplinită condiția prevăzută la art. 137 alin.(1) din Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările și modificările ulterioare.

Domnul  Iliescu Neculai  Valerică  -  președinte  de ședință,  supune la  vot  ordinea  de zi  a
ședinței extraordinare, din data de 12 August 2022 care se aprobă cu un număr de 11 voturi pentru
din 11 voturi exprimate.

Domnul Iliescu Neculai Valerică  -  președinte de ședință, supune la vot Procesul verbal al
ședinței ordinare din 26 Iulie 2022, care se aprobă cu un număr  11 voturi pentru din 11 voturi
exprimate.

I. Proiecte de hotărâri privind:

1. Alegerea viceprimarului Comunei Obrejița, județul Vrancea pentru mandatul 2022-2024.
    Iniţiatori:  consilierii  locali  Ciochină  Sandu,  Iliescu  Neculai  Valerică,  Antonache  Carmen
Roxana, Barbu Ion, Munteanu Cristian Costică, Rinja Gheorghe

II.  Întrebări, interpelări, petiții și informarea consilierilor locali.

Se trece la punctul numărul unu de pe ordinea de zi:
1. Alegerea viceprimarului Comunei Obrejița, județul Vrancea pentru mandatul 2022-2024.
    Iniţiatori:  consilierii  locali  Ciochină  Sandu,  Iliescu  Neculai  Valerică,  Antonache  Carmen
Roxana, Barbu Ion, Munteanu Cristian Costică, Rinja Gheorghe

Dl. Munteanu Cristian-Costică - consilier  local - îl  propune pe domnul Iliescu Neculai Valerică
pentru funcția de viceprimar al comunei.
Dl. Iliescu Neculai Valerică – consilier local – acceptă propunerea.
Dl. Anița-Enache Adrian – consilier local – îl propune pe domnul Ciochină Sandu.
Dl. Ciochină Sandu – consilier local – refuză propunerea.
Dl. Anița-Enache Adrian – consilier local – îl propune pe domnul Iliescu Costică Lucel.
Dl. Iliescu Costică-Lucel – consilier local – acceptă propunerea.



Conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Obrejița nr. 02 din 14.01.2020 privind constituirea
comisiei de numărare și validare a voturilor în cadrul Consiliului Local Obrejița, pentru mandatul
2021-2024, componența acesteia este: dl. Lalu Valentin, dl. Rinja Gheorghe, dl. Sandu Ciochină.

Se ia o pauză de 10 minute pentru tipărirea buletinelor de vot.
Se trece la vot secret prin modalitatea de completare a buletinului de vot prin tăierea candidatului
pe care consilierii locali nu îl doresc pentru funcția de viceprimar al comunei.
Votul secret s-a realizat în cabina de votare special amenajată în acest sens.

După primul scrutin rezultatul votului este următorul:
- 4 voturi pentru dl. Iliescu Neculai Valerică
- 5 voturi pentru dl. Iliescu Costică Lucel
- 2 voturi anulate

Se reia procedura de votare.
După cel de-al doilea scrutin rezultatul votului este următorul:
- 5 voturi pentru dl. Iliescu Neculai Valerică
- 5 voturi pentru dl. Iliescu Costică Lucel
- 1 vot anulat

Se  respinge  proiectul  de  hotărâre  privind  „Alegerea  viceprimarului  Comunei  Obrejița,  județul
Vrancea pentru mandatul 2022-2024”.

II. Întrebări, interpelări, petiții și informarea consilierilor locali.

Domnul Iliescu Neculai Valerică - președinte de ședință, declară ședința închisă.

          Președinte de ședință,                                                                     Contrasemnează,
      Neculai Valerică ILIESCU                                                        Secretar general al comunei,
                                                                                                           Andreea Georgiana STOICA


