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ROMÂNIA 
JUDEȚUL VÂLCEA 
CONSILIUL LOCAL ALUNU 
 
 

PROCES VERBAL 
Încheiat astăzi, 12 noiembrie 2020, cu ocazia desfășurării ședinței ordinare a 

Consiliului Local Alunu, județul Vâlcea 
 
 

Ședința ordinară a Consiliului Local Alunu, județul Vâlcea a fost convocată 
prin Dispoziția Primarului comunei Alunu nr. 304 din 06.11.2020, în conformitate 
cu prevederile art. 133 alin (1) din OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare. 
 

Ședința ordinară are următoarea ordine de zi: 
1. Depunerea jurământului de către consilierii locali supleanți validați de 
Judecătoria Horezu – Bumbaru Denisa Maria și Răvaș Gheorghe 
2. Proiect de hotărâre privitor la alegerea președintelui de ședință al Consiliului 
Local Alunu, județul Vâlcea pentru o perioadă de trei luni (noiembrie, 
decembrie 2020, ianuarie 2021) 
3. Proiect de hotărâre privitor la organizarea comisiilor de specialitate, pe 
principalele domenii de activitate ale Consiliului Local Alunu 
4. Proiect de hotărâre pentru alegerea viceprimarului comunei Alunu, județul 
Vâlcea. 
 

La ședința Consiliului Local Alunu participă următorii consilieri locali:  
Bolovan Ion-Alin, Ciobanu David, Daju Vasile, Marina Silviu-Emilian, Mărculescu 
Constantin, Mihalcea Vicențiu, Mitu Gheorghe, Mudava Nichifor, Răvaș Nicolae și 
Trăscău Aurelia. 

Participă la ședință și consilierii supleanți validați de către Judecătoria 
Horezu: Bumbaru Denisa-Maria și Răvaș Gheorghe. 

Lipsește consilierul local Boeangiu Vasile-Pîrvu. 
La ședință participă și primarul comunei Alunu, Birăruți Cristian. 
 

1. Depunerea jurământului de către consilierii locali supleanți validați de 
Judecătoria Horezu – Bumbaru Denisa Maria și Răvaș Gheorghe 
 

Secretarul general al comunei Alunu, doamna Boeangiu Luminița dă citire 
Încheierii nr. 946 din 2 noiembrie 2020, pronunțată în dosarul nr. 2283/241/2020, 
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aflat pe rolul Judecătoriei Horezu, prin care au fost validate mandatele doamnei 
Bumbaru Denisa-Maria din partea PSD și al domnului Răvaș Gheorghe, din partea 
PER, aleși consilieri locali supelanți petru UAT Comuna Alunu, județul Vâlcea, în 
urma alegerilor locale care au avut loc la data de 27 septembrie 2020. 

Preşedintele de vârstă, domnul Mudava Nichifor invită consilierii locali 
supleanți, ale căror mandate au fost validate, să depună, potrivit art. 117 alin. (1) din 
O.U.G. nr. 57/2019, următorul jurământ în limba română: 

 
 ”Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea 

ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Alunu, 
județul Vâlcea. Aşa să îmi ajute Dumnezeu!”. 

 
Jurământul s-a depus după următoarea procedură: 
Dl. Mudava Nichifor, consilier local declarat ales, președintele de vârstă care 

conduce ședința, a chemat în ordine alfabetică consilierii locali supleanți să citească 
jurământul, iar aceștia s-au prezentat pe rând, în faţa mesei special amenajate, pe 
care se află un exemplar din Constituţia României şi Biblia.  

Consilierul a pus mâna stângă atât pe Constituţie, cât şi pe Biblie, şi a dat citire 
jurământului, după care a semnat jurământul de credinţă, imprimat pe un formular 
special. 

Un exemplar al jurământului se păstrează la dosarul de ședință, iar al doilea s-
a înmânat consilierului local. 

Secretarul general al unității administrativ-teritoriale aduce la cunoștința 
consilierilor locali supleanți ale căror mandate au fost validate, reglementările din 
Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 
prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, 
referitoare la conflictul de interese și regimul incompatibilităților aleșilor locali. 

 Secretarul general al unității administrativ- teritoriale aduce la cunoștința 
consilierilor locali supleanți ale căror mandate au fost validate, prevederile art. 227-
230 din O.U.G. nr. 57/2019, privind conflictul de interese și regimul 
incompatibilităților aleșilor locali.   

Extrasul din cadrul legal mai sus menționat a fost înmânat consilierilor locali 
supleanți. 
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2. Proiect de hotărâre privitor la alegerea președintelui de ședință al Consiliului 
Local Alunu, județul Vâlcea pentru o perioadă de trei luni (noiembrie, 
decembrie 2020, ianuarie 2021) 
 

Domnul consilier local Ciobanu David îl propune pe domnul Mudava 
Nichifor ca președinte de ședință. 

Se supune la vot alegerea domnului Mudava Nichifor în funcția de președinte 
de ședință pe o perioadă de 3 luni, care se aprobă cu 12 voturi pentru. 
 
 
3. Proiect de hotărâre privitor la organizarea comisiilor de specialitate, pe 
principalele domenii de activitate ale Consiliului Local Alunu. 
 

Se stabilesc și se organizează pe întreaga durată a mandatului Consiliului 
Local Alunu, un număr de 3 comisii, organizate pe principalele domenii de 
activitate: 

1. Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget-
finanțe, administrarea domeniului public și privat al localității, agricultură, 
gospodărire comunală, protecția mediului, servicii și comerț va fi formată din 
5 consilieri locali. 

2. Comisia pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecția socială, 
activități sportive și de agrement va fi formată din 3 consilieri locali. 

3. Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii 
și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor va fi formată din 5 consilieri.  

 
Domnul președinte de ședință, Mudava Nichifor supune la vot organizarea 

comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, care se aprobă cu un număr de 12 
voturi pentru. 

În vederea organizării comisiilor de specialitate, grupurile de consilieri locali 
vor face propuneri. 

Grupul consilierilor locali din partea PSD, format din Bumbaru Denisa-Maria, 
Marina Silviu-Emilian, Mărculescu Constantin, Mihalcea Vicențiu, Mudava 
Nichifor și Trăscău Aurelia face următoarele propuneri: 
- pentru Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al localității, agricultură, gospodărire 
comunală, protecția mediului, servicii și comerț, propunerile sunt: Trăscău Aurelia, 
Mihalcea Vicențiu și Bumbaru Denisa Maria. 
- pentru Comisia pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecția socială, 
activități sportive și de agrement, propunerea este: Mudava Nichifor 
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- pentru Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii și 
liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, propunerie sunt: Mărculescu Constantin și 
Marina Silviu Emilian. 

Grupul consilierilor PNL, format din Daju Vasile și Mitu Gheorghe face 
următoarele propuneri: 
- pentru Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al localității, agricultură, gospodărire 
comunală, protecția mediului, servicii și comerț, propunerea este: Boeangiu Vasile-
Pîrvu. 
- pentru Comisia pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecția socială, 
activități sportive și de agrement, propunerea este: Daju Vasile 
- pentru Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii și 
liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, propunerea este: Mitu Gheorghe. 

Grupul consilierilor PPU (SL), format din Ciobanu David și Bolovan Ion Alin 
face următoarele propuneri: 
- pentru Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al localității, agricultură, gospodărire 
comunală, protecția mediului, servicii și comerț, propunerea este: Bolovan Ion-Alin 
- pentru Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii și 
liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, propunerea este: Ciobanu David. 

Consilierul local din partea PER, domnul Răvaș Gheorghe, a optat pentru a 
face parte din Comisia pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecția socială, 
activități sportive și de agrement. 

Consilierul local din partea PRO România, domnul Răvaș Nicolae, a optat 
pentru a face parte din Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea 
ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor. 

 
În urma propunerilor grupurilor de consilieri locali, componența comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Local Alunu este următoarea: 
 

1. Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al localității, agricultură, 
gospodărire comunală, protecția mediului, servicii și comerț:  
- Trăscău Aurelia – PSD  
- Mihalcea Vicențiu - PSD 
- Bumbaru Denisa-Maria - PSD 
- Boeangiu Vasile-Pîrvu - PNL 
- Bolovan Ion-Alin – PPU (SL) 
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2. Comisia pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecția socială, 
activități sportive și de agrement: 
- Mudava Nichifor - PSD 
- Daju Vasile - PNL 
- Răvaș Gheorghe  - PER.  
 
3. Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii și 
liniștii publice, a drepturilor cetățenilor: 
- Marina Silviu-Emilian - PSD 
- Mărculescu Constantin - PSD                                       
- Mitu Gheorghe - PNL 
- Ciobanu David – PPU (SL) 
- Răvaș Nicolae – PRO România 
 
 

Se supune la vot componența comisiilor de specialitate, așa cum a rezultat în 
urma propunerilor făcute, care se aprobă cu un număr de 12 voturi pentru. 
 
 
4. Proiect de hotărâre pentru alegerea viceprimarului comunei Alunu, județul 
Vâlcea. 

Primarul comunei Alunu, Birăruți Cristian, propune pentru funcția de 
viceprimar al comunei Alunu pe domnul consilier local Ciobanu David. 

Domnul președinte de ședință, Mudava Nichifor, întreabă consilierii locali 
dacă doresc să mai facă și alte propuneri pentru această funcție. 

Întrucât nu mai sunt și alte propuneri, se trece la stabilirea procedurii de vot. 
Votul va fi secret, iar procedura va fi următoarea: tăierea cu o linie peste 

numele candidatului înscris în buletinul de vot, în cazul în care nu se dorește alegerea 
acestuia în funcția de viceprimar al comunei Alunu. Buletinele de vot vor fi înmânate 
fiecărui consilier local de către președintele de ședință, Mudava Nichofor. Votarea 
se va face în cabina de vot amenajată în acest scop, iar buletinele de vot vor fi 
introduse în urna aflată la masa prezidiului. 

Membrii Consiliului Local Alunu sunt de acord cu procedura de vot. 
 
În vederea tipării buletinelor de vot, președintele de ședință propune o pauză. 
 
Buletinele de vot au fost tipărite cu numele candidatului la funcția de 

viceprimar, Ciobanu David. Au fost semnate și ștampilate de către președintele de 
ședință, domnul Mudava Nichifor și secretarul general al UAT Comuna Alunu, 
doamna Boeangiu Luminița. 



6 
 

În urma procesului de alegere, prin vot secret, a viceprimarului comunei 
Alunu, s-au obținut următoarele rezultate: 
- 10 voturi pentru 
- 2 voturi împotrivă 
- 1 vot anulat. 

În urma votului, a fost ales în funcția de viceprimar al comunei Alunu, domnul 
Ciobanu David. 

Domnul viceprimar ales este felicitat de primarul comunei Alunu și consilierii 
locali. 
 

Pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
 

 
Președinte de ședință,                                                       Secretar general comună 
Mudava Nichifor                                                                  Boeangiu Luminița 
 
 
 
 
 
 
 


