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PROCES-VERBAL
al sedintei privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al comunei Doicesti
incheiat azi 03.11.2020

Avand in vedere Ordinul Prefectului Judetului Dambovita nr. 598/28.10.2020 prin care se convoaca
consilierii declarati alesi la alegerile locale din data de 27.09.2020 si validati prin incheierea Judecatoriei
Targoviste nr. 3982/21.10.2020, secretarul general al comunei Doicesti a procedat la comunicarea
consilierilor locali ale caror mandate au fost validate, a primarului declarat ales al carui mandat a fost
validat, a datei, orei si locatiei de desfasurare a sedintei privind ceremonia de constituire, conform
Convocatorului inregistrat la nr. 6471/29.10.2020.
Secretarul general al comunei efectueaza nominal prezenta consilierilor locali declarati alesi, ale
caror mandate au fost validate si a primarului declarat ales, al carui mandat a fost validat, invitati la
sedinta prin semnarea convocatorului.
In continuare, secretarul generalal comunei intocmeste lista cu cel mai in varsta consilier local al
carui mandat a fost validat si cu doi dintre cei mai tineri consilieri locali ale caror mandate au fost
validate.
La sedinta privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al comunei Doicesti participa:
reprezentantul Prefectului judetului Dambovita– jr. Adriana Lăcătuş, primarul in functie al comunei–
ec.Ismail Mircea, secretarul general al comunei– jr.Chiţu Emilia-Miulica, primarul declarat ales si
validat– ing.Stana Cozmin-Petruţ, primarul comunei Aninoasa– Niculae Vlăduţ si locuitori ai comunei:
Soare Ion Mihai, Oprea Iulia.
Sedinta privind ceremonia de constituire a Consilului Local al comunei Doicesti se deschide de
reprezentantul Prefectului judetului Dambovita, desemnat prin ordin, doamna jr.Lăcătuş Adriana. Aceasta
prezinta:
- Scopul sedintei, si anume constituirea Consiliului Local al comunei Doicesti, urmare alegerilor
autoritatilor publice locale din data de 27.09.2020;
- Numar consilieri locali stabilit prin ordin al prefectului, conform art.112 din O.U. nr. 27/2019 = 13;
- Numar consilieri locali declarati alesi la data de 27.09.2020= 13;
- Numar consilieri locali validati de Judecatoria Targoviste = 11;
- Numar consilieri invalidati de Judecatoria Targoviste = 2;
- Numar consilieri locali prezenti la sedinta privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al
comunei Doicesti = 11;
- Numar consilieri locali absenti motivat = 0;
- Numar consilieri locali absenti nemotivat = 0;
- Indeplinirea conditiilor art. 116 alin. (1) din O.U. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificarile si completarile ulterioare, si anume 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 potrivit art. 112 din O.U. nr. 57/2019;
- Faptul ca primarul declarat ales a fost validat de Judecatoria Targoviste;
- Faptul ca lucrarile sedintei privind ceremonia de constituire sunt conduse de cel mai in varsta dintre
consilierii locali ale caror mandate au fost validate si anume doamna Bănică Floarea, ajutat de 2 dintre
cei mai tineri consilieri locali ale caror mandate au fost validate, si anume: doamna Diaconescu ElenaCristina si doamna Iliescu Georgiana-Natalia;
Reprezentantul Prefectului invita presedintele de varsta sa preia lucrarile sedintei.
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Presedintele de varsta doamna Bănică Floarea, roaga pe unul dintre cei mai tanari dintre consilieri,
doamna Diaconescu Elena-Cristina sa prezinte Incheierea pronuntata de Judecatoria Targoviste, prin care
sunt validate mandatele consilierilor locali declarati alesi. Doamna Diaconescu Elena-Cristina prezinta
Incheierea nr. 3982/21.10.2020.
In continuare, presedintele de varsta, doamna Bănică Floarea, prezinta proiectul ordinii de zi:
1) Depunerea juramantului de catre consilierii locali declarati alesi, ale caror mandate au fost validate,
prezenti la sedinta privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al comunei Doicesti;
2) Depunerea juramantului de catre candidatul ales ca primar, al carui mandat a fost validat;
Se trece la pct. 1 al ordinii de zi. Presedintele de varsta invita consilierii locali declarati alesi, ale
caror mandate au fost validate, prezenti la sedinta privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al
comunei Doicesti sa depuna, potrivit art.117 alin. (1) din O.U. nr. 57/2019, urmatorul juramant in limba
romana: “Jur sa respect Constitutia si legile tarii si sa fac, cu buna-credinta, tot ceea ce sta in puterile si
priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Doicesti. Asa sa -mi ajute Dumnezeu!”.
Juramantul se depune dupa urmatoarea procedura: Presedintele de varsta citeste juramantul “Jur sa
respect Constitutia si legile tarii si sa fac, cu buna-credinta, tot ceea ce sta in puterile si priceperea mea
pentru binele locuitorilor comunei Doicesti. Asa sa -mi ajute Dumnezeu!”, apoi cheama in ordine
alfabetica consilierii locali declarati alesi ale caror mandate au fost validate, prezenti la sedinta privind
ceremonia de constituire a Consiliului Local al comunei Doicesti, sa spuna “jur”.
Fiecare consilier local se prezinta pe rand, in fata unei mese special amenajate, pe care se afla Constitutia
Romaniei si Biblia, pune mana atat pe Constitutie cat si pe Biblie si spune “ jur”, dupa care semneaza
juramantul de credinta care este imprimat pe un formular special in 2 exemplare, din care 1 exemplar se
inmaneaza consiliului local si 1 exemplar se pastreaza la dosarul de constituire a consiliului local.
Depun si semneaza juramantul un numar de 11 consilieri locali, drept pentru care sunt indeplinite
conditiile de declarare a consiliului local ca legal constituit, prevazute la art. 118 alin. (1) si anume
numarul consilierilor locali care au depus juramantul este mai mare decat primul numar natural strict mai
mare decat jumatate din numarul membrilor consiliului local stabilit potrivit art.112 din O.U.nr. 57/2020;
Reprezentantul Prefectului judetului Dambovita,doamna Lăcătuş Adriana,face cunoscut faptul ca urmeaza
ca in termen de 3 zile de la data constituirii Consiliului Local al comunei Doicesti (data constituirii se
considera a fi data desfasurarii primei sedinte privind ceremonia de constituire a consiliului local),
Prefectul judetului Dambovita sa emita Ordin privind constatarea indeplinirii conditiilor legale de
constituire a consiliului local si situatiile in care este necesara validarea mandatelor supleantilor, care se
comunica secretarului general al comunei si se aduce la cunostinta publica de catre acesta.
Se trece la pct. 2 al ordinii de zi. Presedintele de varsta prezinta rezultatul alegerii primarului
conform Procesului verbal al Biroului Electoral de Circumscriptie nr. 33 Doicesti si roaga pe cel mai
tanar dintre consilierii locali sa prezinte Incheierea pronuntata de Judecatoria Targoviste, prin care este
validat mandatul primarului. Doamna Diaconescu Elena-Cristina citeste Incheierea nr.3818/15.10.2020.
Presedintele de varsta invita primarul declarat ales, al carui mandat a fost validat, sa depuna, potrivit
art.117 alin. (1) din O.U. nr. 57/2019, urmatorul juramant in limba romana: “Jur sa respect Constitutia si
legile tarii si sa fac, cu buna-credinta, tot ceea ce sta in puterile si priceperea mea pentru binele
locuitorilor comunei Doicesti. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!”.
Juramantul se depune dupa urmatoarea procedura: Presedintele de varsta cheama primarul declarat ales,
al carui mandat a fost validat, sa citeasca juramantul.
Primarul se prezinta in fata unei mese special amenajate, pe care se afla Constitutia Romaniei si Biblia,
pune mana atat pe Constitutie cat si pe Biblie, si da citire juramantului, care este imprimat pe un formular
special; Dupa care semneaza juramantul de credinta in 2 exemplare, din care 1 exemplar se inmaneaza
primarului si 1 exemplar se pastreaza la dosarul de constituire a consiliului local.
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Domnul Stana Cozmin-Petruţ depune si semneaza juramantul; dată la care domnul Stana Cozmin-Petruţ
intra in exercitiul de drept al mandatului.
In continuare, secretarul general al comunei aduce la cunostinta primarului si consilierilor locali
reglementarile 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 O.U. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la conflicul de interese (Legea nr. 163: art. 70,
art. 76 si art. 77, coroborat cu art. 227 din Codul administrativ) si regimul incompatibilitatilor alesilor
locali (Legea nr. 163: art. 87 alin. (1) si alin. (2), art. 88 alin. (1) si alin. (2) si art. 89 alin. (1), alin. (2) si
alin. (3), coroborat cu art.227 din Codul administrativ ).
Presedintele de varsta inchide sedinta privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al
comunei Doicesti.

PRESEDINTE DE VARSTA,
BĂNICĂ Floarea

Intocmit,
Secretarul general al comunei
CHİŢU Emilia-Miulica

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
jr. CHIŢU Emilia-Miulica

