ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL PODGORIA
Nr. 4336 din 27.10.2020

Proces verbal
al şedinţei privind ceremonia de constituire
a Consiliului Local PODGORIA, judeţul BUZĂU
Şedinţa privind ceremonia de constituire a Consiliului local al
comunei PODGORIA, a fost convocată în baza Ordinului Prefectului –
Județului Buzău nr. 742 din 26.10.2020.
Convocarea la ceremonia de constituire a Consiliului local a
consilierilor ale căror mandate au fost validate de Judecătoria Rm –
Sarat, a fost făcută de doamna Rapeanu Violeta- Cristina, Secretarul
general al comunei Podgoria, cărora li s-a comunicat data, ora şi locul
de desfăşurare.
Din partea Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău, participă la
ceremonia de constituire doamna Tanase Ana –Maria, desemnata prin
Ordinul Prefectului, Judetul Buzau, nr. 742 din 26.10.2020.
Şedinţa de constituire a consiliului local este deschisă de doamna
Tanase Ana – Maria, reprezentanta Instituţiei Prefectului - Judeţul
Buzău, care prezintă următoarele:
a)-Numărul de consilieri locali aleşi la data de 27.09.2020:13
b)-Numărul de consilieri aleşi, prezenţi la ceremonie:9
c)-Numărul consilierilor aleşi, absenţi: 3-(consilieri locali care
absenteaza pentru motive temeinice, in conformitate cu prevederile
art. 116 alin.(8) din OUG nr. 57/2019, cu modificarile si completarile
ulterioare, dupa cum urmeaza : doamna STEFAN GABRIELA- este
internata intr-o unitatea spitaliceasca, dl. CIUI COSMIN - MARIUS
este izolat la domiciliu pentru 14 zile, fiind suspect de COVID – 19,
doamna GHEORGHE EMILIA – LUMINITA este plecata din localitate in
inters de serviciu);
d)-Îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 116 alin.(1) din
O.U.G. nr. 57/2019- “in sensul ca pentru fiecare consiliu local din
judeţ, prefectul convoacă consilierii locali pentru şedinţa privind
ceremonia de constituire a consiliului local în cel mult 5 zile de la
comunicarea încheierii judecătoriei prevăzute la art. 114 alin. (5) ori a
comunicării hotărârii tribunalului în condiţiile art. 114 alin. (6) şi (7),
după caz, în situaţia în care numărul mandatelor de consilier local,
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validate, este mai mare decât primul număr natural strict mai mare
decât jumătate din numărul membrilor consiliului local stabilit potrivit
art. 112”
e)-Numărul de invitaţi care participă la ceremonie:2:
- doamna Tanase Ana–Maria, reprezentant al Institutiei
Prefectului, Judetul Buzau ;
- doamna Milea Anca- Renata – presedinte al B.E.C. nr. 58 –
Podgoria ;
f)-Scopul şedinţei – Constituirea Consiliului local Podgoria,
urmare alegerilor autorităţilor publice locale din data de 27.09.2020.
Din datele de stare civilă ale consilierilor alesi rezultă că cel mai
în vărstă consilier este doamna DAVID RODICA, născuta la data de
11.03.1957, asistata de doi dintre cei mai tineri consilieri locali :
domnul GHEORGHE ADRIAN - născut la data de 30.06.1991 şi
domnul PUTREZEANU CIPRIAN - ADRIAN născut
la data de
27.04.1982.
In continuare este invitata doamna DAVID RODICA, sa preia
conducerea sedintei în conformitate cu prevederile art. 116 alin. (4)
din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare,
ajutata de cei doi dintre cei mai tineri consilieri locali ale căror
mandate au fost validate, respectiv domnul GHEORGHE ADRIAN si
domnul PUTREZEANU CIPRIAN – ADRIAN .
Preşedintele de vârstă, doamna DAVID RODICA,
da cuvantul
secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale, să prezinte
Incheierea finala a Judecatoriei Rm Sarat
Sectia Civila – Penala
pronuntata in Sedinta Camerei de Consiliu din 20.10.2020 in Dosarul
nr. 3322/287/2020 prin care se valideaza mandatele candidatilor
alesi in functia de consilieri locali.
Dupa ce secretarul
general al comunei Podgoria prezinta
încheierea pronunţata de Judecătoria Rm Sarat prin care sunt
validate mandatele consilierilor locali declaraţi aleşi, presedintele de
varsta, supune votului următorul proiect al Ordinii de zi:
I)-Depunerea jurămantului de către consilierii locali declaraţi aleşi,
ale căror mandate au fost validate de judecătorie.
II)-Depunerea jurămantului de către primar.
Ordinea de zi este aprobată cu unanimitate de voturi.
Preşedintele de varstă, invită consilierii locali declaraţi aleşi, ale
căror mandate au fost validate, să depună jurămantul în limba
romană.
Doamna secretar general, pentru indeplinirea punctului I de pe
ordinea de zi este invitata sa prezinte procedura de depunere a
juramantului, sens in care acesta procedeaza in consecinta .
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Au depus jurămantul următorii:
1)-IORGA DAMIAN
2)-IACOB ANA - VIORICA
3)- PUTREZEANU CIPRIAN – ADRIAN
4)-MAVRODIN ELENA
5)- PANAETE MIHAELA
6)-IOSIF BOGDAN – OCTAVIAN
7)- PRICOPI IONEL
8)-GHEORGHE ADRIAN
9)-DAVID RODICA
Se trece la punctul II al ordinii de zi, respectiv, depunerea
juramantului de către primar.
Doamna presedinte de varsta, David Rodica, il invita pe
domnul Putrezeanu Ciprian-Adrian sa dea citire Incheierii Sedintei
Camerei de Consiliu din 16.10.2020 a Judecatoriei Rm Sarat,
pronuntata in dosarul 3321/287/2020 avand ca obiect validarea
alegerii domnului CHIRU MARIUS VIOREL in calitate de primar al
comunei Podgoria, judetul Buzau .
Domnul
Putrezeanu Ciprian-Adrian da citire
Incheierii
Sedintei Camerei de Consiliu din 16.10.2020 Judecatoriei Rm Sarat,
pronuntata in dosarul 3321/287/2020 .
Este invitat domnul CHIRU MARIUS- VIOREL, primarul ales,
să citească şi să semneze jurământul in fata plenului .
Primarul ales, domnul CHIRU MARIUS- VIOREL, citeste si
semneaza jurământul de credinţă, in doua exemplare, imprimat pe
un formular special.
După depunerea jurământului, primarul intră în exerciţiul de
drept al mandatului.
Secretarul general al comunei, prezintă în incheierea ceremoniei
de constituire a consiliului local, următoarea situație rezultată:
- Numărul consilierilor locali stabiliţi prin Ordinul Prefectului,
Judetul Buzau, nr. 493/13.07.2020, conform art.112 din
Codul administrativ - 13
- Numărul consilierilor locali validaţi de judecătorie -12
- Numărul consilierilor locali prezenţi la şedinţă - 9
- Numărul consilierilor locali care au depus jurământul la
şedinţa privind ceremonia de constituire a consiliului local -9
- Numărul consilierilor care au refuzat să depună jurământul Ia
şedinţa privind ceremonia de constituire a consiliului local - 0

3

Numărul consilierilor locali care absentează motivat, conform
art. 116 alin. (8) din Codul administrativ -3
- Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat – 0
Secretarul general al comunei aduce la cunoştinţă atat
primarului cat şi 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 corumpţiei, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi cele din O.U.G. nr. 57/2019
referitoare la conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor
aleşilor locali.
Fiind epuizate lucrările şedinţei de constituire a Consiliului local
Podgoria, preşedintele de varstă declară şedinţa închisă.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în două
exemplare, din care un exemplar va fi inaintat reprezentatului
Institutiei Prefectului, Judetul Buzau si un exemplar va fi legat la
dosarul de constituire al Consiliului local Podgoria , mandatul 20202024, prin grja secretarului general .
-

Presedinte de varsta,
David Rodica
Secretarul general,
Rapeanu Violeta – Cristina
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