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Nr.

3292

/ 29.10.2020

PROCES

-VERBAL

încheiat astăzi, 29.10.2020, în sedința privind ceremonia de constituire a
Consiliului Local al Comunei Crâmpoia, județul Olt
Ședința este publică, convocată prin Ordinul Prefectului Județului Olt nr. 410 /
26.10.2020
Secretarul General al UAT Crampoia, prezintă persoanele ce compun prezidiul
ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Crâmpoia, județul
Olt și efectuează prezența consilierilor declarați aleși ale căror mandate au fost validate,
invitați la ședință prin semnarea convocatorului.
1. ȘERBAN VASILE
2. DOBRE SILVIU
3. CIUFU CĂTĂLIN NICUȘOR
4. ISTRATE CONSTANTIN GEANI
5. CHIUCHIUNEA VALERICĂ
6. SAITOC GRIGOROȘCUȚĂ PAUL CRISTIAN
7. CHIRIȚĂ MARIN
8. COCOȘATU ILIE
9. ENE FLOREA
10. CHIRIȚĂ VASILE
Ședința este deschisă de domnul/doamna Prefect/Subprefect/Reprezentant al
Prefectului Județului Olt desemnat prin Ordinul nr. 410 / 26.10.2020
Acesta prezintă :
Nr. consilieri locali stabiliți prin ordin al prefectului, conform art. 112 din Codul
administrativ - 13;
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 -;
Nr. consilieri locali care absentează motivat, conform art. 116 alin. (8) din Codul
administrativ-;
Nr. consilieri locali care absentează nemotivat - .
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Prezintă, în baza încheierii nr.1402 / 2020 din data de 14 octombrie 2020,
pronunțate de Judecătoria Slatina îndeplinirea condițiilor art.116 alin(1) din OUG nr.57/2019,
cu modificările și completările ulterioare, respectiv validarea unui număr natural strict mai
mare decât jumătate din numărul membrilor consiliului local Crampoia așa cum a fost stabilit
potrivit art.112/171 din OUG nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare.
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 a fost reprezentant de constituirea Consiliului Local
Crâmpoia ,Județul Olt , urmare alegerilor autorităţilor publice locale din 27.09.2020.
In conformitate cu 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 datele puse la dispoziție de către Secretarul General al UAT Crampoia cel
mai în vârstă consilier este domnul ENE FLOREA, născut la data de 25.06.1958, iar cei
mai tineri consilieri aleşi sunt domnii Ciufu Cătălin Nicușor si Chiriță Vasile născuţi
la data de 04.09.1991, respectiv 11.09.1993, care sunt invitaţi să ia loc la masa
prezidiului și să preia conducerea şedinţei.
Acestea fiind spuse, Dl.Ene Florea, președinte de vârstă, este invitat să preia
conducerea ședinței.
Președintele de vârstă roagă pe Secretarul General al UAT Crampoia, să prezinte
încheierile pronunțate de Judecătoria Slatina prin care sunt validate mandatele consilierilor
locali , declarați aleși, apoi prezintă ordinea de zi:
I. Depunerea jurământului de către consilierii declaraţi aleşi, ale căror
mandate au fost validate de judecătoria Slatina ,
II. Depunerea jurământului de către Primarul Comunei Crampoia, dl Mirea
Ionel , declarat ales, al cărui mandat a fost validat de Judecătoria Slatina.
În continuare, se trece la primul punct al ordinii de zi:
I.
Depunerea jurământului de către consilierii declaraţi aleşi, ale căror
mandate au fost validate de Judecătoria Slatina,Județul Olt.
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I.
Președintele de vârstă, invită, în ordine alfabetică, consilierii locali declarați aleși
și validați conform încheierii Judecătoriei Slatina nr..
Aceștia se prezintă pe rând, în fața mesei special amenajate pe care se află un
exemplar din Constiuția României și Biblia.
Fiecare va pune mâna stângă pe Constituție cât și pe Biblie și va da citire
jurământului de credință, după care va semna jurământul imprimat pe un formular special, în
două exemplare.
Secretarul General al UAT Crampoia, va înmâna consilierului un exemplar al
jurământului, cel de al doilea exemplar urmând a fi păstrat în Dosarul de Constituire al
Consiliului Local Crampoia.
Prefectul va emite în 3 zile ordin prin care constată îndeplinirea/
condițiilor legale de constituire a consiliului local Crâmpoia.
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.
Președintele de vârstă prezintă rezultatul validării alegerii primarului și invită pe
unul dintre cei mai tineri consilieri care îl asistă, în persoana dl.Ciufu Catalin Nicusor , să
citească încheierea Judecătoriei Slatina nr. 1464 / 2020 din data de 15 octombrie 2020,
În continuare, acesta îl invită pe dl Mirea Ionel , în calitate de Primar ales al
Comunei Crampoia, să citească jurământul de credință. Domnul Mirea Ionel semnează
jurământul de credință, în două exemplare, imprimate pe un formular special.
Secretarul General al UAT Crampoia va înmâna primarului un exemplar al
jurământului de credință, cel de al doilea exemplar urmând a fi păstrat în dosarul de ședință
După depunerea jurământului, domnul MIREA IONEL
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 Slatina – 10
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-

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

Având în vedere cele de mai sus prezentate , în condițiile art.119 din Codul
Administrativ este necesară validarea unui număr de 2 mandate din partea Partidul Social
Democrat si a unui mandat din partea Partidului PRO România
Secretarul General al UAT Crampoia aduce la cunoștință primarului și consilierilor
locali reglementările din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea
transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri,
prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare precum și 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.
Ședința de constituire este declarată inchisă.

PREȘEDINTE DE VÂRSTĂ,
ENE FLOREA

SECRETAR GENERAL AL UAT,
STANCU ANAMARIA
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Nr. 3.255 / 27.10. 2020
C O N V O C A T O R
Prin Ordinului Prefectului judeţului OLT nr. 410 / 26.10 .2020 se convoacă în
şedinţă de constituire a Consiliului Local al comunei Crâmpoia , în data de 29.10.2020 la
ora 11,00 , în (locația) CĂMINUL CULTURAL consilierii aleşi la alegerile locale din 27
septembrie 2020.
1. ȘERBAN VASILE - Partidul politic - PSD
2. DOBRE SILVIU
- Partidul politic - PSD
3. CIUFU CĂTĂLIN NICUȘOR - Partidul politic - PSD
4. ISTRATE CTIN GEANI
- Partidul politic- PSD
5. CHIUCHIUNEA VALERICĂ - Partidul politic- PSD
6. SAITOC GRIGOROȘCUȚĂ PAUL CRISTIAN - Partidul politic- PNL
7. CHIRIȚĂ MARIN – Partidul politic PNL
8. COCOȘATU ILIE – Partidul politic PNL
9. ENE FLOREA -Partidul politic PRO ROMÂNIA
10. CHIRIȚĂ VASILE - Partidul politic ALDE
*Conform art. 112, alin. (1) din OUG nr. 57/2019 numărul membrilor fiecărui
consiliu local se stabileşte prin ordin al prefectului, în funcţie de numărul locuitorilor
comunei, ai oraşului sau ai municipiului, conform populaţiei raportate, în funcţie de
domiciliu, de Institutul Naţional de Statistică la data de 1 ianuarie a anului în care se
organizează alegerile.
SECRETAR GENERAL
Nume, prenume STANCU ANAMARIA
Semnătură ____________
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