ROMANIA
JUDETUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VERGULEASA
NR. 6025/28.10.2020

PROCES

-VERBAL

încheiat astăzi, 28.10.2020, în sedința de constituire a Consiliului Local al
Comunei Verguleasa, județul Olt
În baza prevederilor art. 116 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2020 privind Codul
Administrativ, secretarul general al comunei Verguleasa, Balmau Constantin, prin invitația
înregistrată sub nr. 5984/26.10.2020, a comunicat consilierilor locali ale căror mandate au fost
validate, data și ora sedinței privind ceremonia de constituire a Consiliului Local convocată
de prefectul judetului Olt prin Ordinul nr.404/26.10.2020, care va avea loc la sediul
Consiliului Local Verguleasa, Județul Olt, in sala de festivitati a Caminului cultural Poganu.
Secretarul General al comunei Verguleasa, domnul Balmau Constantin , efectuează
prezența consilierilor declarați aleși, ale căror mandate au fost validate, respectiv:
1. VLADESCU VALENTIN
2. VOICU VALENTIN MARIN
3. PAVELESCU RAMONA TEODORA
4. STERPU NICOLAE
5. ARGESANU OVIDIU
6. PRICOI MIHAI
7. ANDRONIE OLIMPIA
8. SAFTA MARCEL
9. POPA GHEORGHE
10. ILEANA ION
și ii invită să semneze convocatorul.
La sedinta participa doamna Paloiu Laura si domnul Stefan Silviu, ca reprezentanti
din partea Institutiei Prefectului.
Ședința este deschisă de reprezentanta Institutiei Prefectului – Judetul Olt , d-na.
Paloiu Laura, care dă citire Ordinului Prefectului nr.404/26.10.2020, cu privire la convocarea
consilierilor declarati alesi, ale caror mandate au fost validate, în sedința privind ceremonia
de constituire a Consiliului Local al comunei Verguleasa, judetul Olt, prezentand
informatiile puse la dispozitie de catre secretarul general al comunei, respectiv :
- numar de consilieri locali alesi la data de 27.09.2020 = 11 ;
- numar de consilieri locali alesi la data de 27.09.2020, care au renuntat la mandat
inainte de validare = 1, respectiv domnul Piciu Valentin, fiind validat in functia de Primar
al comunei Verguleasa ;
- numar de consilieri locali alesi, prezenti la ceremonie = 10 ;
- numar de consilieri locali alesi, absenti la cereminie = 0
- se constata ca sunt indeplinite conditiilor prevazute de art.116 alin.(1) din O.U.G.
nr.57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv validarea unui numar de
mandate de consilier local mai mare decat primul numar natural strict mai mare decat
jumatate din numarul membrilor consiliului local stabilit potrivitart.112 din O.U.G.
nr.57/2019 ;
- numarul de invitati care participa la ceremonie = 0

- scopul sedintei – Constituirea Consilului Local al comunei Verguleasa, urmare
alegerilor autoritatilor 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 Popa Gheorghe,
născut la data de 19.08.1952, iar cei mai tineri consilieri aleşi sunt doamna/domnul
Pavelescu Ramona Teodora si Ileana Ion, născuţi la data de 14.04.1984, respectiv 14.06.1984,
care sunt invitaţi să ia loc la masa prezidiului și să preia conducerea şedinţei.
Secretarul general al comunei Verguleasa prezinta incheierea pronuntata de
judecatorie, prin care sunt validate mandatele consilierilor locali.
Doamna Paloiu Laura invita pe domnii Popa Gheorghe, Ileana Ion si pe doamna
Pavelescu Ramona Teodora sa ia loc la masa de prezidiu, astfel incat domnul Popa
Gheorghe sa conduca lucrarile sedintei de constituire, ajutat de ceilalti doi consilieri.
Domnul Popa Gheorghe, invita pe domnul Balmau Constantin sa prezinte proiectul
ordinei de zi a sedintei.
Domnul Balmau Constantin prezinta proiectul ordinei de zi, respectiv:
I.
Depunerea jurământului de către consilierii declaraţi aleşi, ale căror
mandate au fost validate de judecătoria Slatina ,
II.
Depunerea jurământului de către primarul al carui mandat a fost
validat de catre judecatorie.
Domnul Popa Gheorghe supune la vot proiectul ordinei de zi, acesta fiind aprobat cu
10 voturi pentru, 0 impotriva si 0 abtineri.
I. Depunerea jurământului de către consilierii declaraţi aleşi, ale căror mandate au
fost validate de Judecătoria Slatina,Județul Olt.
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 Verguleasa.
Aşa să îmi ajute Dumnezeu!”.
Jurământul s-a depus după următoarea procedură:
Preşedintele de vârstă 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.
Se constata ca cei zece consilieri locali prezenti la sedinta au depus juramantul,
semnandu-l .
Un exemplar al jurământului se va păstra la dosarul de constituire, iar al doilea s-a
înmânat consilierului local.

CONSILIUL LOCAL al comunei Verguleasa, ESTE LEGAL CONSTITUIT, depunand
juramantul cei zece consilieri locali prezenti la sedinta, fiind astfel indeplinite prevederile
art.118 din OUG nr.57/2019.
II. Depunerea juramantului de catre primarul al carui mandat a fost validat de catre
judecatorie
Conform prevederilor art 117 din OUG 57/2019 primarul depune juramantul, 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 Popa Gheorghe, preşedintele de vârstă, prezintă rezultatul
validării alegerii primarului şi o invită pe doamna Pavelescu Ramona Teodora să citească
încheierea Judecătoriei Slatina, cu privire la validarea mandatului de Primar al comunei
Verguleasa al domnului Piciu Valentin.
Doamna Pavelescu Ramona Teodora da citire inchierii judecatoriei.
Domnul Popa Gheorghe invită pe domnul Piciu Valentin – primarul al carui mandat
a fost validat, să citească şi să semneze jurământul.
Domnul Piciu Valentin da citire juramantului, semnandu-l.
După depunerea jurământului, domnul Piciu Valentin, 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 următoarele:
Nr. consilieri locali stabiliți prin ordin al prefectului, conform art.112 din Codul
administrativ = 11
- Nr. consilieri locali validați de judecătorie = 10
- Nr. consilieri locali prezenți la ședință = 10
- 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 = 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 Olt nr. 203/15.07.2020,
pentru consiliul Local Verguleasa s-a stabilit un numar de 11 consilieri locali;
Vazand că un numar de 11 consilieri locali au fost declarati alesi, fiind validati un
numar de 10 consilieri locali, motivat de faptul ca domnul Piciu Valentin a renuntat la
mandatul de consilier local, optand pantru mandatul de primar, aflat pe lista de candidati a
P.S.D., fiind validat, ne aflam în situația în care este necesară validarea mandatului unui
supleant, conform art. 119 din Codul administrativ.
Astfel, este necesar validarea mandatului domnului Calinescu Petre, supleant pe
lista Partidului Social democrat.
Secretarul general al comunei Verguleasa aduce 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, cu modificarile si completarile ulterioare,
precum si cele din OUG nr.57/2019, referitoare la conflictul de interese și regimul
incompatibilităților aleșilor locali.
Extras din cadrul legal mai sus menționat a fost inmânat primarului și consilierilor
locali.
Preşedintele de vârstă declară ședința închisă.
PREȘEDINTE DE VÂRSTĂ
POPA GHEOTGHE

SECRETAR GENERAL
al comunei
Balmau Constantin

