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SEDINTA DE CONSTITUIRE A CL LUPAC
miercuri, 27 iulie 2016

Toate-s noi _i vechi sunt toate...

A_a
am putea descrie, parafrazându-l pe marele nostru poet nacional, noua structur
de conducere a Primriei _i a Consiliului Local al comunei Lupac, dup alegerile
locale din 5 iunie 2016.

^edinca
de constituire a noului consiliu local _i de investire a noului primar s-a
desf_urat pe data de 24 iunie, în cldirea corpului doi al primriei din
Lupac. Laolalt cu primarul comunei Lupac s-au prezentat toci cei unsprezece
consilieri ie_ici învingtori din confruntarea electoral de la începutul
lunii, fiind convocaci prin ordin de ctre prefectul judecului Cara_-Severin,
pentru a le fi validate mandatele.

Sub
supravegherea trimisul prefectului, în persoana domnului Ursu Dorel, directorul
Cancelariei Prefectului, _edinca s-a derulat într-un cadru protocolar, solemn,
firesc în esenc. Mai întâi, din rândul consilerilor prezenci, s-a ales comisia
de validare, care, împreun cu secretarul primriei Lupac a verificat dosarele
individuale ale consilierilor locali. Dup ce mandatele acestora au fost
declarate valide, consilierii au jurat c vor respecta Constitucia _i legile
crii _i c vor întreprinde tot ce le st în putinc pentru binele locuitorilor
comunei Lupac.

Lucacela
Petru (ALDE) _i Padineanc Doru-Marian (PNL) sunt singurele elemente de noutate
din structura Consiliului Local Lupac, ceilalci consilieri fiind cunoscuci
cetcenilor comunei din mandatele anterioare. A_adar, pe lâng ace_ti doi noi
consilieri locali, destinele comunei vor fi încredincate _i lui Bosilca
Gheorghe Ivan (PSD), Covaci Gheorghe (PNL), Duma Crciun Marian (PMP), Duma
Marian (UNPR), Lucacela Marian (PNL), Popescu Mircea (PSD), Radici Marian
(PNL), Veca Matei Mihai (PNL) _i Vatav Mihai (UCR), acesta din urm revenind la
masa consilierilor dup o lips de patru ani.

Dup
constituirea Consiliului Local s-a dat citire încheierii Judectoriei Re_ica
prin care se dispunea validarea alegerii lui Vlasici Marian în funccia de
primar al comunei Lupac, conform rezultatelor alegerilor locale din acest an.
În baza acestei încheieri judectore_ti, domnul Vlasici Marian a fost invitat
s depun jurmântul _i s preia cel de-al cincilea mandat consecutiv de primar
al comunei Lupac.

&bdquo;Acum
c a trecut campania electoral, a_a cum a fost ea, vreau s v transmit c
pentru mine sunteci aceea_i oameni, cu tocii suntem de aici, cu tocii ne
cunoa_tem. Am s v rog s spuneci de fiecare dat ceea ce aveci de spus, ce nu
s-a fcut bine, ce nu s-a fcut corect! Avem proiecte importante pentru comun,
care vor trece numai dac vom colabora.&ldquo; &ndash; s-a adresat primarul consilierilor,
dup investirea sa în funccie.
http://www.zhr-ucr.ro

Powered by Joomla!

Generat: 18 August, 2018, 19:04

Uniunea Croatilor din Romania | Zajednistvo Hrvata u Rumunjskoj

Spre
finalul _edincei s-a trecut la alegerea noului viceprimar al comunei, care,
dup procedur, se alege prin vot secret din rândurile consilierilor locali. Au
fost propu_i trei candidaci: Duma Marian, Padineanc Marian _i Veca Matei
Marian. Dup numrarea voturilor, dintre
cei trei, cele mai multe voturi (_ase la numr) le-a întrunit Veca Marian,
fiind, practic, reconfirmat ca viceprimar al comunei Lupac, dup ce, în
mandatul trecut, tot dânsul a exercitat aceast important funccie în
administracia local.

A_adar,
cu unele modificri în componenca consilierilor, care, în definitiv, nu
modific raportul de force din interiorul acestei structuri, putem spune: nimic
nou sub soare!

Daniel Lucacela
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