
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL  PETELEA 
                                                        

P R O C E S - V E R B A L (minuta şedinţei) 
 

 Încheiat astăzi, 17.07.2020, cu ocazia Şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Comunei 
Petelea. 
 Şedinţa a fost convocată de către Primarul Comunei Petelea prin Dispoziţia nr. 96/13.07.2020. 
Convocarea s-a făcut prin mijloace electronice (whatsapp, sms). 
 Ora 12.00. Secretarul general face prezenţa. La şedinţă din cei 13 consilieri, sunt prezenţi 7. Şedinţa 
este legal constituită. De asemenea, sunt prezenti primarul, viceprimarul şi secretarul general al comunei 
Petelea. 
 Preşedintele şedinţei este dl. Olimpiuţ Fărcaş, care prezintă Proiectul ordinii de zi, conform 
convocatorului: 
 

Nr. 
crt. Ordine de zi Obs. 

1. 
Proiect H.C.L. privind validarea mandatului de consilier local al d-lui  
Gergei Enache 

 

2. 
Proiect H.C.L. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi 
ai obiectivului de investiţii "Asfaltare infrastructură rutieră de interes local în 
Comuna Petelea, Judeţul Mureş" (iniţiator: primar-Pădurean Sorin-Pompei) 

 

 
Se supune aprobării ordinea de zi.  

 Ordinea de zi este aprobată cu 7 voturi “pentru” (numără secretarul). 
     
 Se trece la ordinea de zi: 

1. Proiect H.C.L. privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Gergei Enache 
Moldovan Mihai: la această hotărâre se aplică prevederile legale de la şedinţa de constituire a 
consiliului local. Comisia de validare este formată din Oprea Simion, Tincu Horia şi Maier Ioan. 
Având în vedere faptul că dl. Oprea Simion lipseşte vă rog să faceţi propuneri pentru înlocuirea 
acestuia.  
Fărcaş Cristian o propune pe d-na Suciu Maria. Nu mai sunt alte propuneri. Se supune la vot 
propunerea şi este adoptată cu unanimitate de voturi. 
Comisia de validare se retrage în vederea verificării condiţiilor de eligibilitate şi legalitatea alegerii d-
lui Gergei Enache. Comisia de validare întocmeşte procesul-verbal de validare înregistrat cu nr. 
3017/17.07.2020. Comisia de validare propune validarea în funcţia de consilier local al d-lui Gergei 
Enache.   
Fărcaş Olimpiuţ: supun la vot proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al d-
lui Gergei Enache, (vot deschis prin ridicarea mâinii), numără secretarul. 
 - voturi pentru:      7. 
 - voturi împotrivă:   0.  
 - voturi abţinere:      0.  
 Hotărârea a fost adoptată şi va avea numărul 32/2020. 
 D-l Gergei Enache depune jurământul şi participă la şedinţă. 
 

 2. Proiect H.C.L. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi ai obiectivului de 
investiţii "Asfaltare infrastructură rutieră de interes local în Comuna Petelea, Judeţul Mureş" 
(iniţiator: primar-Pădurean Sorin-Pompei) 

 Fărcaş Olimpiuţ: citeşte Proiectul de hotărâre şi dă cuvântul iniţiatorului.   
D-l Pădurean Sorin - primar: prezintă referatul de aprobare.  
Fărcaş Olimpiuţ: discuţii, avize.  
Fulop Ioan - consilier local: prezintă avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină, de Protecţia   
           Mediului, Sport şi Turism: Aviz favorabil. 
Fărcaş Cristian: - consilier local: prezintă avizul  Comisiei pentru Activităţi Economico-   
            financiare, Agricultură, Amenajarea Teritoriului şi Urbanism:  2 voturi pentru. 



 

Tincu Horia - consilier local: prezintă avizul Comisiei pentru Activităţi Social-culturale,  
           Culte, Învăţământ, Sănătate, Familie şi Protecţia Copilului: Aviz favorabil. 
Fărcaş Olimpiuţ: supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de iniţiator, (vot deschis prin 
ridicarea mâinii), numără secretarul. 
 - voturi pentru:       8.    
 - voturi împotrivă:  0.  
 - voturi abţinere:     0.  
 Hotărârea a fost adoptată şi va avea numărul 33/2020. 
 
 Fărcaş Olimpiuţ:  :  Ordinea de zi fiind epuizată, declar şedinţa închisă. 
 
 

  Preşedinte de şedinţă,                                    Secretar general,     
  Olimpiuţ Fărcaş     Moldovan Mihai 


