ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA SĂSCIORI
CONSILIUL LOCAL
NR.8344/24.10.2020
PROCES VERBAL
Încheiat astăzi, 24 octombrie 2020, în ședinta de constituire a Consiliului Local al
comunei Săsciori, judetul Alba.
În baza prevederilor art. 116 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2020 privind Codul Administrativ,
secretarul general al U.A.T. Săsciori, prin invitația înregistrată sub nr. 8339/2020, a comunicat
consilierilor locali ale caror mandate au fost validate data și ora ședinței privind ceremonia de
constituire a Consiliului Local Săsciori, convocată prin Ordinul Prefectului Județului Alba nr.
388/2020, care are loc în data de 24 octombrie 2020, ora 1100 la Căminul Cultural al comunei
Săsciori, str.Principală, nr.4, Comuna Săsciori, județul Alba.
Secretarul general al UAT Săsciori – dna. Maria-Monica Ilea, efectuează prezența
consilierilor declarați aleși, ale caror mandate au fost validate, respectiv:
Nr. crt.

Numele şi prenumele consilierului

Apartenenţa politică

1.

IRIMIE ANCUȚA VALENTINA

PNL

2.

MARTIN MIHAI-GEORGE

PNL

3.

PINTILIE NICOLAE-FLORIAN

PNL

4.

SBUCHEA GHEORGHE

PNL

5.

GLONȚ IOAN-IULIAN

PNL

6.

STĂNUȘ NICOLAE

PNL

7.

PETRIȘOR VASILE

PNL

8.

CIBU ȘTEFAN

PSD

9.

CIOROGARIU IOAN-CRISTIAN

PSD

10

NICOARĂ GHEORGHE

PMP

11

DRĂGHICIU VASILE

PMP

12

SUCIU GHEORGHE

PMP

13

FILIP ILEANA

PMP

14

STANCIU RADU-GHEORGHE

PMP

15

GAVRILĂ ILIE

PMP

si îi invita să semneze convocatorul.
Ședinta este deschisa de Prefectul Județului Alba, dl.NICOLAE ALBU, care dă citire
Ordinului Prefectului nr. 388/2020 de convocare a consilierilor declarați aleși în ședința de
constituire a Consiliului Local, prezentând:
1.numarul de consilieri locali aleși la data de 27.09.2020 :15 condilieri;
2.numarul de consilieri aleși, prezenți la ceremonie:15 condilieri;
3.numărul de consilieri aleşi, absenţi:0 consilieri;
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 15 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 număr de 2 invitați (numărul de
invitați care participă).
Scopul acestei ședințe a fost reprezentat de constituirea Consiliului LocalSăsciori, urmare a
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 ședinței 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/judeţeni ale
căror mandate au fost validate;
Din datele puse la dispoziţie rezultă că cel mai în vârstă consilier este domnul StanciuRadu Gheorghe, născut la data de 10.03.1948, iar cei mai tineri consilieri aleşi sunt domnii Martin
Mihai-George si Ciorogariu Ioan-Cristian, născuţi la data de08.09.1988, respectiv 30.10.1985,
care sunt invitaţi 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/primarului, declaraţi aleşi, apoi prezintă ordinea de zi a ședinței:
I. Depunerea jurământului de către consilierii declaraţi aleşi, ale căror mandate au fost
validate de judecătoria Sebeș.
II. Depunerea jurământului de către primar
I. Depunerea jurământului de către consilierii declaraţi aleşi, ale căror mandate au
fost validate de Judecătoria Sebeș
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 Săsciori. Aşa să îmi ajute
Dumnezeu!”.
Jurământul s-a depus după următoarea procedură:
Preşedintele de vârstă, 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.
Dosarul de constituire se păstrează de către secretarul general al UAT.
Au depus jurământul un nr. de 15 consilieri locali.
Prefectul va emite în 3 zile de la data desfășurării primei ședințe privind ceremonia de
constituire a consiliului local ordin prin care constată îndeplinirea condițiilor legale prevăzute de
art. 118 din OUG 57/2019 de constituire a consiliului local Săsciori.
II. 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 .
Dl. Stanciu-Radu Gheorghe,preşedintele de vârstă prezintă rezultatul validării alegerii
primarului şi invită unul dintre cei doi consilieri mai tineri, care îl asistă, respectiv dl.Martin MihaiGeorge să citească încheierea Judecătoriei Săsciori, apoi invită pe dl. Nicolae-Florin Morar primarul ales să citească şi să semneze jurământul.
După depunerea jurământului, dl.Nicolae-Florin Morar primarul ales, intră în exerciţiul de
drept al mandatului conform art.150 alin.(3) din O.U.G 57/2019 privind Codul Administrativ.
Închiderea ceremoniei de constituire
Secretarul general al unității administrativ- teritoriale prezinta și consemnează 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 15 membrii
Nr. consilieri locali validați de Judecătoria Sebeș 15 condilieri;;
Nr. consilieri locali prezenți la ședință 15 condilieri;
Nr. consilieri locali care au depus jurământul la ședința privind ceremonia de constituire
a consiliului local 15 condilieri;
Nr. consilieri care au refuzat să depună jurământul la ședința privind ceremonia de
constituire a consiliului local 0 condilieri;
Nr. consilieri locali, care absentează motivat, conform art. 116 alin.(8) din Codul
administrativ 0 consilieri;
Nr. consilieri locali care absentează nemotivat 0 consilieri.

Avand in vedere faptul ca prin Ordinul Prefectului Judetului Alba nr. 228/10.07.2020
modificat prin Ordinul nr. 243/30.07.2020 privind stabilirea numărului membrilor consiliului
județean Alba și al consiliilor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor din județul Alba, pentru
consiliul Local Săsciori s-a stabilit numărul mandatelor de consilieri locali este de 15;
Văzând că un număr de 15 consilieri locali declarați aleși au fost validați de către
Judecătoria Sebeș și au depus juramantul,
Ținînd cont de faptul că un numar de 3 consilieri locali declarati alesi au fost invalidați de
către Judecătoria Sebeș respectiv dl. Nicolae-Florin Morar – motivat de faptul ca a optat pentru
functia de primar, dl. Ioan-Marius Muntean – motivat de faptul ca a renunțat la mandatul de
consilier conform prevederilor art. 115 alin. (1) OUG nr. 57/2019 și dl. Ilie Catarmbă- motivat de
faptul ca in urma deciziei PNL a fost exclus din partid, ne aflam în situația în care este necesară
validarea supleanților conform art. 119 din Codul administrativ.
Astfel, este necesar validarea a trei mandate, respectiv:

1

GLONȚ IOAN-IULIAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL

2

STĂNUȘ NICOLAE

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL

3

PETRIȘOR VASILE

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL

Secretarul general al unității administrativ- teritoriale 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 modificările şi completările ulterioare, precum şi
prevederile art. 227-230 din O.U.G. nr. 57/2019, referitoare la conflictul de interese și regimul
incompatibilităților aleșilor locali, cu rugămintea ca fiecare consilier local să studieze aceste
documente.
Preşedintele de vârstă declară ședința închisă.
Procesul verbal al ședinței privind ceremonia de constituire a consiliului local Săsciori va fi
semnat de
președintele de vârstă și de secretarul general al unității administrativ teritoriale.
Procesul verbal al ședinței privind ceremonia de constituire a consiliului local se întocmește în
două
exemplare, se înregistrează iar un exemplar se comunică de secretarul general al U.A.T.,
Prefectului
Județului Alba sau reprezentantului prefectului.
Presedinte de vârsta,
Stanciu-Radu Gheorghe

p.Secretarul general al UAT,
Maria-Monica Ilea

