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Proces – verbal 

Încheiat azi joi 19 noiembrie  2020 cu ocazia derulării şedinţei ordinare a 

Consiliului local Coroisînmărtin, 

Sedinţa a fost convocată la data de 12  noiembrie  2020  cu Dispoziţia primarului 

nr.87/2020. 

Domnul  consilier Lupşa Vasile Sorin absentează, domnul consilier Tântărean 

Claudiu Ioan informează că nu trebuie să se întărzie lucrările şedinţei întrucât domnul 

Lupşa nu va ajunge la şedinţă.    

Sedinţa se desfăşoară în Căminul Cultural Coroisânmărtin respectandu-se regulile 

de distanţare socială, domnul primar făcând apel la celeritate pentru a nu prelungi 

nejustificat şedinţa şi supune la vot  proiectul Ordinii de Zi despre care au fost informaţi  

consilierii cu 5 zile înainte de data şedinţei : 

1. Depunerea jurământului de către supleanţi. 

2. Proiect de Hotărâre privind alegerea presedintelui de şedinţă. 

3. Proiect de Hotărâre privind alegerea viceprimarului Comunei 

Coroisânmărtin. 

4. Proiect de Hotârâre privind alegerea membrilor comisiilor de specialitate. 

Ordine de zi este aprobată cu unanimitate de voturi. 

Pentru primul punct secretarul prezintă Incheierea Judecătoriei Târnăveni în urma 

căreia au fost validaţi cei 2 supleanţi, Tănasă Mircia şi Varga Rebeka deasemenea se 

aduce la cunoştintă Ordinul Prefectului de Constituire a Consiliului Local 

Coroisânmătin şi  Procesul-verbal încheiat la şedinţa de constituire. 

 După intonarea Imnului de Stat cei doi supleanţi depun Jurământul, îl semnează în două 

exemplare din care un exemplar li se restituie de către secretarul general astfel consiliul 

local Coroisânmărtin este completat cu toţi cei 11 membrii. 

   Pentru al doilea punct primarul prin referatul de aprobare propune alegerea unei 

preşedinte de şedinţă pentru următoarele 3 luni. Secretarul prezintă un raport de 

specialitate şi dă unele explicaţii privitoare la durata mandatului preşedintelui de şedinţă 

şi atribuţiile acestuia precizând că cel putin cutumiar toţi consilierii ajungeau să fie aleşi  

pentru 3 luni preşedinte într-un mandat, lucru agreat de către toţi consilierii domnul 

consilier Moldovan Călin venind şi cu o propunere în acest sens. Se recurge la 

propuneri, domnul Suciu Gheorghe Iuliu îl propune pe domnul Tănasă Mircia care este 

veteranul  consiliului local. Nu sunt alte propuneri, domnul Tănasă Mircia este ales 

preşedinte de şedinţă pentru următoarele 3 luni adoptându-se HCL nr.31 /2020 cu 

unanimitate de voturi.  

       In continuare se trece la pct. 2 unde domnul primar dă citire proiectului de hotărâre 

prin care se supune aprobării alegerea viceprimarului comunei Coroisânmărtin. Se 
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cretarul dă citire raportului de specialitate în care explică cadrul legal,  modalitatea de 

vot şi modelul buletinelor de vot pentru ca   votul să fie secret şi democratic. Domnul 

preşedinte solicită să se recurgă la propuneri. Doamna Szekely Ana Maria il propune pe 

domnul  Bartos Martin Csaba. Domnul consilier Tânţărean Claudiu Ioan spune că ar 

dori să cunoscă opţiunea primarului în privinţa propunerii, domnul primar spune că şi 

dânsul l-ar propune tot pe domnul Bartos Martin Csaba. Secretarul insistă să se facă 

toate propunerile înainte de completarea numelor pe buletinele de vot. Nu se mai face o 

altă propunere astfel că domnul Bartos este singurul candidat.    

 Urna este amplasată într-o altă încăpere, fiecărui consilier i se distribuie câte un 

buletin de vot, astfel că toţi cei 10 consilieri prezenţi sunt pregătiţi pentru votare. 

Domnul preşedinte invită pe rând domnii consilieri în ordine să îşi exercite votul. Pe 

timpul procedurii de vot secretarul roagă consilierii să transmită adresele de e-mail 

pentru a facilita comunicarea Ordinii de zi şi pentru a evita pe cât posibil contactul 

direct. Deasemenea secretarul precizeză că Ordinea de zi se comunică prin modalitatea 

aleasă de către fiecare consilier, în mandatele anterioare mulţi au dorit să consulte 

documentele în cadrul şedintei de comisie dar opţiunile pot să fie diferite de la caz la 

caz. Domnii consilieri consideră utilă convocarea telefonică cu documentele transmise 

prin e-mail mai ales în situaţia epidemiologică pe care o traversăm. Deasemenea  

secretarul atrage atenţia asupra obligaţiei de a depune declaraţiile de avere şi interese la 

început de mandat, termenul fiind de 30 de zile conform art.4 din Legea nr.176/2010. 

Secretarul face unele precizări şi cu privire la cuantumul indemnizaţiei de consilier şi 

modalitatea de calcul a acesteia sugerând deasemenea ca pe viitor pentru orice 

nelămurire să se adreseze întrebări pentru a nu avea suspiciuni asupra problematicii ce 

tine de competenţa consiliului local.  

 Domnul Gândilă Doru solicită de la domnul primar o informare în legătură cu 

situaţia epidemiologică din comună, domnul primar răspunzând că au fost transmise de 

către DSP un număr de şase cazuri de persoane infectate dar care din informaţiile pe 

care le deţinem nu locuiesc pe raza comunei şi a căror identitate nu poste fi dezvăluită, 

dar comuna este totuşi în cod roşu cu rată de incidenţă destul de mare şi este nevoie de 

precauţie, secretarul completând că  purtarea măştii este obligatorie.   

 Procedura de vot fiind încheiată secreatrul deschide urna în faţa consiliului local 

şi ajutat se către cea mai tânără conslier local efectuează numărătoarea. Se constată că 

au fost acordate  7 voturi pentru domnul Bartos Martin Csaba şi 3 voturi albe, un absent,  

rezultat cu care domnul Bartos este ales viceprimarul comunei Coroisânmartin pe 

perioada mandatului consiliului local. S-a adoptat astfel HCL nr.32/2020. 
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 La ultimul punct referitor la alegerea membrilor comisiilor de specialitate a 

consiliului local domnul primar dă citire proiectului de hotărâre iar secretarul aduce la 

cunoştinţă cadrul legal în baza căruia se constituie aceste comisii. 

 Domnul primar spune că dânsul a schiţat domeniile în care se vor organiza 

comisii de specialitate precum şi o componenţa care are la baza criteriile inserate în 

Cod, însâ domnii consilieri pot veni cu propuneri de modificare a componenţei. 

 Propunerea domnului primar este agreată în mare parte de către domnii consilieri, 

cu mici ajustări, doamna consilier Varga Rebeka spune că ar prefera să facă parte din 

comisia de sănătate având în vedere pregătirea de specialitate a dânsei iar domnul 

consilier Gândilă Doru spune că acceptă să facă schimb în comisii cu doamna Varga 

pentru a se asigura echilibrul în cadrul comisiilor. 

In final se ajunge la consituirea a trei comisii de specialitate, astfel: 

Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi 

urbanism: 

   - dl. Bartos Martin Csaba  - preşedinte 

   - dl. Cernea Nicolae- secretar 

   - dl. Suciu Gheorghe Iuliu 

   - dl. Lupşa Vasile Sorin 

   - dl. Popovici Teodor. 

 Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, muncă 

şi protecţie socială, protecție copii: 

   - dl. Szekely Ana Maria - preşedinte 

   - dl. Varga Rebeka  -  secretar 

   - dl. Moldovan Călin 

Comisia administrativă, juridică şi de disciplină, protecţia mediului şi turism: 

   - dl. Gândilă Doru  - preşedinte 

   - dl. Tănasă Mircia  - secretar 

   - dl. Tînţărean Claudiu Ioan. 

 Se adoptă astfel HCL nr.33/2020 cu unanimitate de voturi de către cei prezenţi. 

După epuizarea Ordinii de Zi secretarul general mulţumeşte pentru colaborare şi 

anuntă că probabil viitoarea şedinţă va avea loc după alegerile pentru Parlamentul 

României programate pentru 6 decembrie dorind sănătate tuturor. 

 Nemaifiind alte discuţii domnul preşedinte declară închise lucrările şedinţei. 

 

Preşedinte de şedinţă,                                Contrasemnează : Secretar general, 

       Tănasă Mircia                                         Pop Mircea 
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