ROMÂNIA
MUNICIPIUL DRĂGĂȘANI
JUDEȚUL VÂLCEA
NR._______ DIN 30.10.2020

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 30 octombrie 2020, în sedința de constituire a Consiliului Local al municipiului Drăgășani,
județul Vâlcea

În baza prevederilor art. 116 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2020 privind Codul Administrativ, secretarul
general al U.A.T. DRĂGĂȘANI, prin invitația înregistrată sub nr. 27800/29.10.2020, a comunicat consilierilor
locali ale căror mandate au fost validate data și ora ședintei privind ceremonia de constituire a Consiliului Local
Drăgășani, convocată prin Ordinul Prefectului Județului Vâlcea nr.625/ 2020.
Secretarul general al UAT DRĂGĂȘANI, efectuează prezența consilierilor declarați aleși, ale căror
mandate au fost validate, respectiv:
1. Stănescu Maria-Cristina (PSD);
2. Poroșanu Mircea (PSD);
3. Teofilescu Ady-Minodora (PSD);
4. Dumitru Dobre (PSD);
5. Condoiu Florentina (PSD);
6. Căpraru Ilie (PNL);
7. Greere Constantin (PNL);
8. Spiridon Marian (PNL);
9. Zăuleț Adrian (PNL);
10. Stoica Costinel (PMP);
11. Ionică Mihai-Baby (PMP);
12. Șoarece Gheorghe (PER);
13. Nedelcu Ștefan (PER);
14. Roșca Marian (USR PLUS);
15. Postolache Monica-Cristiana (USR PLUS)
și îi invită să semneze convocatorul.
I. Deschiderea ședinței
Sedința este deschisă de Prefectul Județului Vâlcea, dl. Fârtat Sebastian, care dă citire Ordinului Prefectului
nr. 625/ 2020 de convocare a consilierilor declarați aleși în sedința de constituire, prezentând:
- numărul de consilieri locali aleși la data de 27.09.2020 ale căror mandate au fost validate - 15;
- numărul de consilieri aleși, prezenți la ceremonie - 15
- numărul de consilieri aleşi, absenţi - 0
- sunt îndeplinite condiţiilor 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 __
- numărul de invitaţi care participă la ceremonie __
- scopul şedinţei – constituirea Consiliului Local Drăgășani, urmare a alegerilor autorităţilor publice locale
din 27.09.2020
- lucrările şedinţei de constituire, în conformitate cu prevedrile art.116 alin. (4) din O.U.G. nr.57/2019, cu
modificările şi completările ulterioare, 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 datele puse la dispoziţie rezultă că cel mai în vârstă consilier este domnul Dumitru Dobre, născut la
data de 04.05.1951, iar cei mai tineri consilieri aleşi sunt doamna Stănescu Maria-Cristina, născută la data de
25.07.1990, respectiv domnul Ionică Mihai-Baby, născut la data de 19.09.1991, care sunt invitaţi să preia
conducerea şedinţei.

Preşedintele de vârstă supune votului consilierilor aleși proiectul ordinii de zi:

judecătorie;

1. Deschiderea ceremoniei de constituire a consiliului local;
2. Prezentarea Încheierii de validare a mandatelor consilierilor locali;
3. Depunerea jurământului de către consilierii locali declarați aleși, ale căror mandate au fost validate de

4. Prezentarea Încheierii de validare a mandatului de primar;
5. Depunerea jurământului de către Primarul Municipiului Drăgășani, al cărui mandat a fost validat de către
judecătorie.
Cu 15 voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată.
II. Prezentarea Încheierii de validare a mandatelor consilierilor locali
Urmare a solicitării președintelui de vârstă, secretarul general al unităţii administrativ – teritoriale prezintă
Încheierea Judecătoriei Drăgășani nr.377/21.10.2020, privitoare la validarea/invalidarea mandatelor consilierilor
locali, declaraţi aleşi.
III. Depunerea jurământului de către consilierii declaraţi aleşi, ale căror mandate au fost validate de
Judecătoria Drăgășani

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 municipiului Drăgășani. Aşa să îmi ajute Dumnezeu!”.
Jurământul s-a depus după următoarea procedură: Dl. Dumitru Dobre, consilier local declarat ales, care
conduce ședința, a chemat 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. 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 constituire, iar al doilea s-a înmânat consilierului
local.
IV. Prezentarea Încheierii de validare a mandatului de primar
Urmare a solicitării președintelui de vârstă, dna consilier, Stănescu Maria-Cristina, prezintă Încheierea
Judecătoriei Drăgășani nr.351/12.10.2020, privitoare la validarea mandatului de primar al municipiului Drăgășani
V. Depunerea jurământului de către primar
Primarul depune jurământul prevăzut la art.117 din O.U.G. nr.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.
Preşedintele de vârstă prezintă rezultatul validării alegerii primarului şi îl invită pe dl. Nedelcu Cristian primarul ales să citească şi să semneze jurământul.
După depunerea jurământului, dl. Nedelcu Cristian, primarul ales, intră în exerciţiul de drept al mandatului.
VI. 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 – 19;
- Nr. consilieri locali validați de Judecătoria Drăgășani – 15;
- Nr. consilieri locali prezenți la ședință – 15;
- Nr. consilieri locali care au depus jurământul în ședința privind ceremonia de constituire a consiliului local -15;
- Nr. consilieri care au refuzat să depună jurământul în ședința privind ceremonia de constituire a consiliului local
– 0;
- Nr. consilieri locali, care absentează motivat, conform art.116 alin.(8) din Codul administrativ – 0;
- Nr. consilieri locali care absentează nemotivat - 0 .
Având în vedere faptul că, prin Ordinul Prefectului Județului Vâlcea, pentru municipiul Drăgășani, s-a
stabilit număr de 19 mandate de consilieri locali, 15 consilieri locali declarați aleși au fost validați de către
Judecătoria Drăgășani și au depus jurământul și 4 consilieri locali declarați aleși au fost invalidați de către
Judecătoria Drăgășani, respectiv dl. Nedelcu Cristian – motivat de faptul că a renunțat la mandatul de consilier
local, optând pentru funcția de primar și domnii Mihăilescu Mihai-Loli, Pavelescu Alin-Viorel și Vieru
Gheorghe – motivat de faptul că au formulat declarație de renunțare la mandat, potrivit art.115 ali.(1) din OUG
nr. 57/2019, ne aflăm în situația în care este necesară validarea supleanților conform art.119 din Codul
administrativ.

Astfel, este necesară validarea a 4 mandate de consilier local, respectiv:
1. Bolocan Mihail - supleant PSD;
2. Parpală Dumitru – supleant PSD;
3. Bozgă Florentina – supleant PNL;
4. Bărbulescu Ramona-Mihaela – supleant PNL.
Secretarul general al unității administrativ teritoriale a adus la cunoștința 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.
De asemenea, Secretarul general al unității administrativ teritoriale aduce la cunoștința primarului și a consilierilor
locali prevederile art. 227-230 din Codul administrativ, privind incompatibilitățile aleșilor locali și conflictul de interese.
Extras din cadrul legal mai sus menționat a fost înmânat primarului și consilierilor locali.
Preşedintele de vârstă declară ședința închisă.

Președinte de vârstă,
Dumitru Dobre

Secretarul general al UAT,
Duță Gheorghe

