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lncheiat astazi, 23.10.2020, in gedinta de constituire a Consiliului Local al comunei Sinesti, judetul lasi.
inbaza prevederilor art 116 alin. (3) din O.U G. nr 5712020 privind Codul Administrativ, secretarul general
al U.A.T. Sinesti, prin convocarea inregistrata sub nr. 5508/2LIO.2O2O, a comunicat consilierilor locali ale cdror
mandate au fost validate data si ora sedintei orivind ceremonia de constituire a Consiliului Local Sinesti, convocata
prin Ordinul Prefectului Judetului lagi nr. 268119.10.2020.
Secretarul general al UAT Sinesti - domnul Nancy Loghin efectueazd prezenta consilierilor declarati alesi,

ii invita sa semneze
convocatorul.
' Sedinta este deschisa de reprezentantul Institutiei Prefectului-Judetul lagi, doamna Roxana Rosu, care da
citire Ordinului Prefectului nr.268119.10.2020 de convocare a consilierilor declarati alesi in sedinta de constituire,
prezentand:
- numarul de consilieri locali validati la data de 27.09.2020 -12
- numarul,de consilieri alesi. orezenti la ceremonie -'12
- numdrul de consilieri alegi, absen{i
_0
- Sunt indeplinite condi{iilor prevdzute de art. 116 alin (1) din O U G. nr. 5712019 cu modificdrile qi
completdrile ulterioare, respectiv validarea unui numdr de mandate de consilier local mai mare decdt primul numar
natural strict mai mare decdt jumdtate din numdrul membrilor consiliului local stabilit potrivit art. 1121171 din O,U.G
nr.5712019, cu modificirile gi completdrile ulterioare,
- numdrul de invitati care participd la ceremonie
scopul gedintei
constituirea Consiliului Sinesti, urmare alegerilor autoritdtilor publice locale din
27.09.2020
- lucrdrrle gedintei de constituire, in conformitate cu prevedrile art. 116 alin. (a) din O.U.G. nr.5712019, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare, sunt conduse de cel mai in vArstd consilier local al cdrui mandat a fost validat
ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri locali ale cdror mandate au fost validate;
- din datele puse la dispozitie rezultd cd cel mai in vdrstd consilier este domnul Tomusescu Lucian, iar cei
mai tineri consilieri alegi sunt domnii lonita loan Alexandru si domnul Carcea Constantin, care sunt invita[i sd preia
conducerea gedintei.
Pregedintele de vArstd dd cuv6ntul secretarul general al unititii administrativ - teritoriale sd prezinte
incheierile pronunlate de judecdtorie, prin care sunt validate mandatele eonsilierilor locali, declarati alegi apoi
supune votului proiectul ordinei de zi:
ale caror mandate au fost validate, respectiv: un numdr de 12 consilieri prezen{i si

-

-

l, Depunerea jurdm6ntului de cdtre consilierii declarati
judecdtoria lasi.
ll. Depunerea jurdmAntului de cdtre primar,

alegi, ale cdror mandate au fost validate

de

Cu 12 voturi pentru,0 impotriva si 0 abtineri ordinea dezia fostaprobata.

Judecitoria lasi

'

Procarlintola de vArstd invitd consilierii locali declarati alegi, ale cdror mandate au fost validate, sd depund
potrivit art.117 alin. (1)din O.U.G. nr.5712019, urmdtoruljurdm6ntin limba rom6nd:
"Jur si respect Constitutia 9i legile firii gi si fac, cu buni-credinfi, tot ceea ce sti in puterile 9i

priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Sinesti. Aga si imi ajute Dumnezeu!".
JurdmAntul s-a depus dupi urmdtoarea proceduri: domnii consilieri au depus fiecare pe rand juramantul
in fata plenuluir acestia prezentandu-se pe rAnd, in fala mesei special amenajate, pe care se afld un exemplar din
Constitutia Rominiei gi Biblia. Consilierul a pus mdna stAngd at6t pe Constitutie, cdt 9i pe Biblie 9i a dat citire
jurdmdntului, dupi care a semnat jurdmdntulde credintd, imprimat pe un formular special,
Un exemplar al jurdmAntului se pdstreazd la dosarul de constituire, iar al doilea s-a inm6nat consilierului
local.
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ll, Depunerea iurimintului de citre primar
Primarul depune jurdmdntul prevdzut la art. '117 din O.U.G. nr. 5712019, in prima sedintd privind
ceremonia de constituire a consiliului local sau in fata judecdtorului delegat, in camera de consiliu, in cazul in
care prima gedintd privind ceremonia de constituire a consiliului local nu are loc in termen de 60 de zile de la data
alegerilor.
Pregedintele de vdrstd prezintd rezultatul validdrii alegerii primarului gi invitd unul dintre cei doi consilieri
mai tineri, care il asistS, respectiv dl. Carcea Constantin sd citeascd incheierea Judecdtoriei lagi, apoi invitd pe dl.
Petru Holicov, primarul ales sd citeascd qi sd semneze jurdmAntul.
Dupi depunerea jurdm6ntului, dl, Petru Holicov, primarul ales, intrd in exercitiul de drept al mandatului.
Dupd depunerea Jurdmdntului Domnul Primar Petru Holicov a luat cuvdntul transmin(dnd un mesaj de
inceput de mandat pentru Consiliul Local Sinesti, mesajul fiind unul de unitate Si de indem in a face echipd
pentru realizarea proiectelor com u nei.

inchiderea ceremonie! de constituire
Secretarul general al unitdlii administrativ- teritoriale prezinta gi consemneaza

in

procesul

- verbal

al

sedintei orivind ceremonia de constituire a consiliului local urmdtoarele:

- Nr. consilieri localistabiliti prin ordin al prefectului, conform art.1121171 din Codul administrativ 13
-Nr consilieri locali valida[i de Judecdtoria lA$l _l2
- Nr. consilieri locali orezenti la sedintd 1'2
- Nr. consilieri locali care au depus jurdmAntul la gedin(a privind ceremonia de constttuire a consiliului local
12

Nr. consilieri care au refuzat sd depune jurdmAntul la sedinla privind ceremonia de constituire a consiliului local
Nr. consilieri locali, care absenteazd motivat, conform art. 116 alin.(8) din Codul
Nr. consilieri locali care absenteazd nemotivat 0

administrativ

0

In urma renuntarii la mandatul de consilier de catre domnul primar Petru Holicov se va completa uleterior cu
supleantuldin lista Partidului National Liberal in persoana d-lui Prisacariu Cristinel
Secretarul general al unitd[ii administrativ- teritoriale aduce la cunogtin{a primarului 9i consilierilor locali
reglementdrile din Legea nr. 16112003 privind unele mdsuri pentru asigurarea transparen[ei in exercitarea
demnitdtilor publice, a func[tilor publice gi in mediul de afaceri, prevenirea gi sanclionarea corupliei, cu
modificdrilegicompletdrileulterioare, precumgiceledinO.U.G. nr.5712019, referitoarelaconflictul deinterese
si regimul incompatibilitd[ilor aleqilor locali, inmanandu-le acestora si extras din actele normative mentionate,
precum siextras din OUG 5712019 cu referire la CONSILIUL LOCAL, cu rugamintea ca fiecare consilier local sa
studieze aceste documente.
Pregedintele de v6rstd declard gedinfa inchisd.

Presedinte de vArsta,

Secretarul general al UAT Sinesti,
Loghin Nancy
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