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                                    PROCES-VERBAL 

 incheiat cu ocazia desfasurarii sedintei privind ceremonia de constituire a 

Consiliului Local al comunei Gura Vitioarei ales la data de 27 septembrie  

                                               2020 

 

 

        l. Deschiderea sedintei se face de catre domnul Bazavan Ioan-Olivian , 

reprezentantul institutiei Prefectului – judetul Prahova , care da citire 

ordinului emis de prefect nr.415/26.10.2020 cu privire la convocarea 

consilierilor locali declarati alesi . 

Prin ordin al prefectului s-a stabilit un numar de 15 membri ai Consiliului Local 

al comunei Gura Vitioarei. 

        Conform incheierii din data de 22.10.2020 pronuntata de catre Judecatoria 

Valenii de Munte in dosar nr.3286/331/2020 , au fost validate un numar de 12 

mandate ale consilierilor locali din totalul de 15 , fiind invalidate 3 mandate ca 

urmare a renuntarii la mandat a domnului Stanescu Gheorghe , ca urmare a 

decesului domnului Leonte Vasile si ca urmare a excluderii din partid a doamnei 

Negoita Elena. 

        Prezenta consilierilor ale caror mandate au fost validate se face de catre  

d-ra Secretar general al comunei Gura Vitioarei , jr.Constantin Nicoleta –Corina 

in urma efectuarii prezentei se constata ca sunt prezenti toti cei 12 consilieri 

locali validati , astfel ca sedinta este legal constituita. 

La sedinta participa si primarul ales si validat , domnul Stanescu Gheorghe. 

        Lucrarile sedintei vor fi conduse de cel mai in varsta consilier local al carui 

mandat a fost validat, ajutat de doi consilieri dintre cei mai tineri consilieri locali 

ale caror mandate au fost validate. Din analiza datelor personale ale consilierilor 

rezulta ca cel mai in varsta este domnul Dumitrescu Grigore, nascut la data de 

16.10.1950 , iar cei mai tineri consilieri sunt domnul Stanciu Mihail Tiberius 

nascut la data de 28.03.1992 si doamna Iosif Elena –Domnica nascuta la data de 

16.01.1984. 

        D-a secretar general ii invita pe domnii consilieri locali mai sus- mentionati 

sa preia conducerea sedintei privind ceremonia de constituire a Consiliului local 

al comunei Gura Vitioarei , judetul Prahova. 

        ll. Depunerea juramantului de catre consilierii locali : 

        Presedintele de varsta al sedintei , domnul Dumitrescu Grigore, precizeaza 

faptul ca in conformitate cu prevederile art.116 alin.5 din Codul Administrativ , 

cu modificarile si completarile ulterioare , consilierii ale caror mandate au fost 



validate depun juramantul mentionat la art.117 din Codul administrativ. 

Consilierii care refuza sa depuna juramantul sunt considerati demisionati de 

drept , iar consilierii absenti , vor depune juramantul la sedinta urmatoare , daca 

avem cazuri. 

       Consiliul local este legal constituit daca numarul consilierilor locali care au 

depus juramantul  este mai mare decat primul numar natural strict mai mare 

decat jumatate din numarul membrilor consiliului local si se va constata de catre 

prefect , prin ordin . 

         Fiecare consilier local va depune urmatorul juramant: 

 

                                               JURAMANT 

 

     ,,Jur sa respect Constitutia si legile tarii si sa fac , cu buna- credinta, tot 

ceea ce sta in puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei 

Gura Vitioarei. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!’’ 

    

         Pentru celeritate ,in calitate de presedinte de varsta ,voi da citire 

juramantului , dupa care consilierii validati se vor prezenta, in ordine alfabetica, 

in fata mesei special amenajata, pe care se afla un exemplar din Constitutie si 

Biblia. Consilierul va pune mana stanga atat pe Constitutie, cat si , pe Biblie , va 

pronunta cuvantul ,,Jur’’, dupa care va semna juramantul de credinta. 

Juramantul poate fi depus si fara formula religioasa. 

        Textul juramantului se semneaza in doua exemplare de fiecare consilier 

local , un formular se pastreaza la dosarul de constituire de catre secretarul 

general , iar al doilea se inmaneaza consilierului local. 

        Depun juramantul in ordine alfabetica urmatorii consilieri locali validati : 

1. Dosaru Gheorghe - consilier local P.N.L 

2. Dumitrescu Grigore – consilier local P.N.L 

3. Enache Dumitru – consilier local P.N.L 

4. Iosif Elena –Domnica – consilier local Alianta pentru Gura Vitioarei 

5. Moise Adrian – Constantin – consilier local Alianta pentru Gura 

Vitioarei  

6. Manole Nicolae – consilier local P.N.L 

7. Ogluz  Romica Vasilica – consilier local P.N.L 

8. Radu Ion – consilier local Alianta pentru Gura Vitioarei 

9. Sinca Costin Ciprian – consilier local P.N.L 

10. Stanciu Constantin – consilier local P.N.L 

11. Stanciu Mihail Tiberius – consilier local Alianta pentru Gura Vitioarei 

12. Vasile Daniel – consilier local P.N.L 

         Dupa indeplinirea procedurii mai sus- mentionate , presedinte de varsta  al 

sedintei , tinand cont de prezenta in sala a domnului Stanescu Gheorghe , 

primarul ales si validat , prezinta incheierea de validare a mandatului de primar. 

 



 

   III. Prezentarea incheierii de validare a mandatului de primar : 

         Presedintele de varsta da citire incheierii din data de 9.10.2020 pronuntata 

de Judecatoria Valenii de Munte , in dosar nr.3285/331/2020 , privind validarea 

alegerii in functia de primar al comunei a candidatului din partea P.N.L Prahova, 

domnul Stanescu Gheorghe. 

         Primarul este invitat sa depuna juramantul cu mana stanga atat pe 

Constitutie , cat si pe Biblie. 

 

                                           JURAMANT 

 

     ,,Jur sa respect Constitutia si legile tarii si sa fac , cu buna- credinta, tot 

ceea ce sta in puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei 

Gura Vitioarei. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!’’ 

      

         Dupa depunerea juramantului , primarul intra in exercitiul de drept al 

mandatului. 

 

      IV. Inchiderea ceremoniei de constituire : 

      Secretarul General prezinta urmatoarea situatie : 

- Nr.consilieri stabiliti prin ordin al prefectului cf. art.112 din Codul 

administrativ – 15  

- Nr.consilieri locali validati de Judecatoria Valenii de Munte – 12 

- Nr.consilieri locali prezenti la sedinta – 12 

- Nr.consilieri locali care au depus juramantul la sedinta de constituire a 

consiliului local – 12  

Validarea celor 3 supleanti se va face de catre Judecatoria Valenii de Munte 

dupa declararea Consiliului local ca legal constituit , prin ordin de prefect, in 

conditiile art.118 din Codul administrativ. 

La final de ceremonie , secretarul general aduce la cunostinta prevederile din 

legea nr.l61/2003 , precum si pe cele din O.U.G n.57/2019 referitoare la 

regimul incompatibilitatilor si al conflictului de interese , precum si obligatia 

alesilor locali de a depune declaratia de avere si de interese. 

Incheierea sedintei : Presedintele sedintei de constituire declara inchise 

lucrarile sedintei privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al 

comunei Gura Vitioarei si ureaza succes in noul mandat alesilor locali. 

 

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal in doua exemplare , 

din care un exemplar s-a inmanat astazi, 29.10.2020, reprezentantului 

Institutiei Prefectului – judetul Prahova. 

 

Presedinte de sedinta                                           Secretar General 

Dumitrescu  Grigore                                  Jr.Constantin Nicoleta -Corina 


