ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA GURA TEGHII
NR.6680/26,10,2020
PROCES

-VERBAL

încheiat astăzi, 26.10.2020, în sedința de constituire a Consiliului Local al
Comunei Gura Teghii , județul Buzau

În baza prevederilor art. 116 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2020 privind Codul
Administrativ, secretarul general al U.A.T.Comuna GURA TEGHII, prin invitația înregistrată
sub nr. 6630/23.10.2020, a comunicat consilierilor locali ale căror mandate au fost
validate data și ora sedinței privind ceremonia de constituire a Consiliului Local
convocată de prefect prin Ordinul Prefectului- Județului Buzau nr. 715/23.10 2020,
care are loc la sediul/sala de ședinte a Consiliului Local Gura Teghii.
Secretarul General al UAT comuna Gura Teghii doamna Palaloga Ligia ,
efectuează prezența consilierilor declarați aleși, ale căror mandate au fost
validate, respectiv:
1. MANAILESCU ADRIAN
2. BOGZOIU CONSTANTIN
3. FURTUNA VASILE –OVIDIU
4. MARCU MIHAI
5. ROMAN ANA-MARIA
6. BACNEANU GHEORGHE
7. BAROIAN FILICA
8. CRISTEA CONSTANTIN
9. BAICULESCU GHEORGHE
10. LEONTE VIOREL
și ii invită să semneze convocatorul.
La sedinta participa din partea Institutiei Prefectului –judetul Buzau , domnii Leonard
Dimian –prefect si Alecu Mihai –consilier juridic .
Ședința este deschisă de reprezentantul Institutiei Prefectului – Judetul Buzau dl
Leonard Dimian , care dă citire Ordinului Prefectului nr. 175/23.10.2020 de convocare a
consilierilor declarati alesi în sedința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local,
prezentand :
1. numarul de consilieri locali alesi la data de 27.09.2020 _____
2. numarul de consilieri alesi, prezenti la ceremonie _________
3. numărul de consilieri aleşi, absenţi __________
Sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 116 alin.(1) din O.U.G. nr.
57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv validarea unui
număr de _mandate de consilier local mai mare decât primul număr natural

strict mai mare decât jumătate din numărul membrilor consiliului local stabilit
potrivit art.112/171 din O.U.G. nr.57/2019, cu modificările şi completările
ulterioare.
La ceremonia de constituire a consiliului Local participă un numar de __________
invitaţi (numarul de invitati care participă ) .
Scopul acestei ședințe reprezentat de constituirea Consiliului Local Gura Teghii ,
urmare alegerilor autorităţilor publice locale din 27.09.2020.

Conform prevederilor art. 116 alin. (4) din O.U.G. nr.57/2019, cu
modificările şi completările ulterioare, lucrările şedinţei de constituire sunt
conduse de cel mai în vârstă consilier local al cărui mandat a fost validat,
ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri locali ale căror mandate au fost
validate;
Din evidenţe rezultă că cel mai în vârstă consilier este domnul BAROIAN
FILICA , născut la data de 16.05.1953, iar cei mai tineri consilieri aleşi sunt
domnisoara ROMAN ANA-MARIA si domnul MARCU MIHAI , născuţi la data de
16.12.1990, respectiv 15.11.1980.Persoanele mentionate sunt invitaţe să ia
loc la masa prezidiului și să preia conducerea şedinţei.
Preşedintele de vârstă roagă secretarul general al unităţii administrativ –
teritoriale să prezinte încheierile pronunţate de judecătorie, prin care sunt
validate mandatele consilierilor locali, declaraţi aleşi, apoi supune votului
proiectul ordinii de zi:
I. Depunerea jurământului de către consilierii declaraţi aleşi, ale
căror mandate au fost validate de judecătoria Patarlagele.
II. Depunerea jurământului de către primar.
Cu 10 voturi pentru, 0 impotriva si 0 abtineri, ordinea de zi a fost
aprobata.
I. Depunerea jurământului de către consilierii declaraţi aleşi, ale
căror mandate au fost validate de Judecătoria Patarlagele
Preşedintele de vârstă invită consilierii locali declaraţi aleşi, 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 Gura Teghii.
Aşa să îmi ajute Dumnezeu!”.
Jurământul s-a depus după următoarea procedură:

Preşedintele de vârstă care conduce ședința, a invitat în ordine
alfabetică consilierii locali 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.
Fiecare consilier 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 constituire,
iar al doilea s-a înmânat consilierului local.
Dosarul de constituire se păstrează de către secretarul general al
UAT.
CONSILIUL LOCAL GURA TEGHII ESTE LEGAL CONSTITUIT (AU DEPUS
JURĂMÂNTUL UN NUMĂR DE 10 CONSILIERI LOCALI FIIND ÎNDEPLINITE
ASTFEL PREVEDERILE ART 118 DIN OUG 57/2019.
Prefectul va emite în 3 zile ordin prin care constată îndeplinirea/
condițiilor legale de constituire a consiliului local Gura Teghii
II.DEPUNEREA JURĂMÂNTULUI DE CĂTRE PRIMAR

Primarul depune juramantul prevăzut la art 117 din OUG 57/2019,

în prima şedinţă privind ceremonia de constituire a consiliului local sau în faţa
judecătorului delegat, în camera de consiliu, în cazul în care prima şedinţă privind
ceremonia de constituire a consiliului local nu are loc în termen de 60 de zile de la data
alegerilor.
Domnul consilier local BAROIAN FILICA, preşedintele de vârstă, prezintă
rezultatul validării alegerii primarului şi invită unul dintre cei doi consilieri mai
tineri, care îl asistă, respectiv domnisoara ROMAN ANA-MARIA să citească
încheierea Judecătoriei Patarlagele, apoi invită pe MICLERU GHEORGHE primarul ales să citească şi să semneze jurământul.
După depunerea jurământului, domnul MICLERU GHEORGHE primarul
ales, intră în exerciţiul de drept al mandatului, conform art 150 alin (3) din

OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.
ÎNCHIDEREA CEREMONIEI DE CONSTITUIRE
Secretarul general al unității administrativ- teritoriale prezinta și
consemneaza în procesul - verbal al ședinței privind ceremonia de
constituire a consiliului local următoarele:
-

Nr. consilieri locali stabiliți prin ordin al prefectului, conform art.112/171 din
Codul administrativ -13
Nr. consilieri locali validați de Judecătoria Patarlagele - 10
Nr. consilieri locali prezenți la ședință -

-

Nr. consilieri locali care au depus jurământul la ședința privind ceremonia de
constituire a consiliului local -10
- Nr. consilieri care au refuzat să depună jurământul la ședința privind ceremonia
de constituire a consiliului local Gura Teghii-0
- Nr. consilieri locali care absentează motivat, conform art.116 alin.(8) din Codul
administrativ -0
- Nr. consilieri locali care absentează nemotivat-0 .
Avand in vedere faptul ca prin Ordinul Prefectului Judetului Buzau nr.439 /13.07.2020
privind stabilirea numarului consilierilor locali pentru consiliile locale municipale, orasenești
și comunale, pentru consiliul Local Gura Teghii s-a stabilit un numar de 13 mandate.
Vazand că un numar de 10 consilieri locali declarati alesi au fost validati de catre
Judecatoria Patarlagele si au depus juramantul ;
Tinând cont de faptul că un numar de 3 consilieri locali declarati alesi au fost invalidati
de catre Judecatoria Pătârlagele, respectiv dl.MICLERU GHEORGHE, motivat de faptul ca a
optat pentru functia de primar/alte motive , domnii Niculescu Jean-Gerard si Harai
Constantin,pentru neindeplinirea conditiei prevazute de art.114 alin(2) lit.c din OUG 57
/2019 privind Codul administrativ, ne aflam în situația în care este necesară validarea unui
numar de 3 supleanți care urmează a se valida , conform art. 119 din Codul
administrativ.
Astfel, este necesara validarea mandatului supleantului, respectiv:
1. DOAMNA CONSILIER LOCAL ROSCOIU PETRUTA-MARIA - supleant Partidul
Miscarea Populara
2. DOMNUL CONSILIER LOCAL ICHIM GHEORGHE - supleant Partidul
Miscarea Populara
3. DOMNUL CONSILIER LOCAL PETRICEANU VASILE –supleant Partidul
Miscarea Populara
Secretarul general al unității administrativ teritoriale a inmanat
primarului și consilierilor locali 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,
completată și modificată,
referitoare la conflictul de interese și regimul
incompatibilităților aleșilor locali, precum si prevederile art. 227-230 din Codul
administrativ, privind incompatibilitățile aleșilor locali și conflictul de interese.
Preşedintele de vârstă declară ședința închisă.
Procesul verbal al ședinței privind ceremonia de constituire a consiliului
local Gura Teghii este semnat de președintele de sedinta și de secretarul general
al unității administrativ teritoriale.
Procesul verbal al ședinței privind ceremonia de constituire a consiliului
local va avea nr. de înregistrare și un exemplar va fi înmânat de secretarul general
al U.A.T., Prefectului Județului BUZAU .
PREȘEDINTE DE VÂRSTĂ,
BAROIAN FILICA

SECRETAR GENERAL AL UAT,
PALALOGA LIGIA

C O N V O C A T O R

Prin Ordinului Prefectului judeţului BUZAU nr. 715/23.10.2020 se
convoacă în şedinţă de constituire a Consiliului Local al comunei Gura Teghii
în data de 26.10.2020 la ora 15:00, în sala de sedinte din sediul primariei ,
consilierii aleşi la alegerile locale din 27 septembrie 2020.
Nume si prenume
1. Domnul Bacneanu

Partidul Politic

Semnatura de primire
a convocarii

Semnatura de prezenta

Partidul Social Democrat

Gheorghe
2. Domnul Baiculescu

Partidul National Liberal

Gheorghe
3. Domnul Baroian Filica

Partidul Social Democrat

4. Domnul Bogzoiu

Partidul Miscarea
Populara

Constantin
5. Domnul Cristea

Partidul National Liberal

Constantin
6. Domnul Furtuna

Partidul Miscarea

Vasile-Ovidiu

Populara

7. Domnul Leonte Viorel

Partidul National Liberal

8. Domnul Manailescu

Partidul Miscarea

Adrian

Populara

9. Domnul Marcu Mihai

Partidul Miscarea
Populara

10. Domnisoara Roman

Partidul Social Democrat

Ana-Maria
Proiectul ordinii de zi :
1. Depunerea juramantului de catre consilierii locali declarati alesi , ale caror
mandate au fost validate de judecatorie .
2. Depunrea juramantului de catre primar.

SECRETAR GENERAL CU DELEGATIE,
PALALOGA LIGIA

