ROMANIA
JUDETUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL JOITA
= PROCES -

VERBAL =

PRIVIND CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL JOIA si DEPUNEREA JURMÂNTULUI
DE PRIMAR

încheiat astzi:

23.10.2020

in _edinta de constituire a Consiliului Local Joita, Judetul Giurgiu,

convocat prin Ordinul Prefectului Judeului Giurgiu cu nr. 466/22.10.2020, coroborat cu prevederile art.
113 din OUG nr. 57/2019-privind Codul administrativ, cu modificrile _i completrile ulterioare.
Numrul de consilieri stabiliti prin Ordinul Prefectului nr. 303/13.07.2020, este de 13 (treisprezece)
consilieri.
Numrul consilierilor locali validati de catre Judecatoria Bolintin Vale este de 12 (doisprezece)
consilieri, deoarece mandatul de consilier a domnului Tnase Constantin, membru PNL a fost invalidat,
acesta dorind validarea mandatului de primar, fapt pentru care urmeaz

a se validat conform, art. 119 din

Codul administrativ supleantulacestuia de pe lista partidului politic PNL.

Intrucât, sunt prezeni

12 (doisprezece) consilieri ale_i, _edina

este declarat legal constituit,

conform prevederilor art. 116, din OUG nr. 57/2019- privind Codul administrativ cu modificrile
completrile ulterioare.
_edin

_i

Sedina este deschis de ctre doamna Prefect Aneta Mate care informeaz audiena c, la aceast
mai particip i primarul ales la alegerile din 27.09.2020 domnul Tnase Constantin, cât i alti

invitai.
Apoi, doamna Prefect invit pe cel mai în vârst consilier, împreun cu cei 2 consilieri dintre cei
mai tineri, ca s-l asiste i s preia conducerea lucrrilor _edintei. Din tabelul consilierilor ale_i la data de

27.09.2020, cel mai în vârst consilier este domnul Tudorache Petre; iar cei mai tineri 2 consilieri: domnul
Balan Vi_inel Costel _i domnul Pintenaru Drago_ -Nicolae.
In continuare, pre_edintele de vârst

validate c ,

potrivit prevederilor art.

- informeaz

consilierii prezen i

117 din OUG nr.

57/2019 -

_i ale c ror

mandate au fost

privind Codul

administrativ cu

modificrile _i completrile ulterioare, trebuie s depun în faa consiliului local un jurmânt. In acest
sens, fiecare dintre, consilierii validai se prezint în ordine alfabetic la masa special amenajat, pune
mâna stâng pe Constituie, cât _i pe Biblie, citeste jurämântul de credin
si dup care, il semneaz, în
dou exemplare, din care unul este înmânat consilierului respectiv.
Cei 12 (doisprezece) consilierii locali validai
vârst

- domnul Tudorache Petre declar

Doamna Prefect îl invit
pentru func ia

au depus jur mântul

de credin

- pre_edintele de

consiliullegalconstituit.

pe domnul Tnase

de primar al Comunei Joi a

Constantin s

depun

validat de catre judec toria

incheierii din data de 16.10.2020, dupa care îi înmâneaz

jurmântul
Bolintin -

de credin
Vale conform

e_arfa de primar.

Secretarul general îi înstiinteaz pedomnii consilieri ca este necesar validarea unuisupleant

conform art. 119 din OUG nr. 57/2019 -_privind Codul administrativ cu modificrile _i completrile
ulterioare, din partea partidului politic PNL, in locul domnului primar deoarece aceasta a renuntat la
mandatul de consilier, conform incheierii de invalidare din data de 21.10.2020 a Judecatoriei Bolintin -

Vale, acest supleant urmeaza a fi validat în urmtoarea sedin.
Secretarul general le aduce la cunostinta primarului si consilierilor locali reglementarile din Legea
nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatiilor publice, a

functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificrile _i
completrile ulterioare, precum si cu cele din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, referitoare la
conflictul de interese i regimul incompatibilitjilor ale_ilor locali, de care trebuie tin cont si s _i le

însu_easc.
In urma finalizrii
_edin

tuturor procedurilor _i tuturor punctelor ordinii de zi a _edintei, pre_edintele de

- domnul Tudorache Petre declar

închise lucr rile

_edin ei

de constituire a consiliului local Joita

_i multume_te tuturor pentru participare.

CONTRASEMNEAZ

PREEDINTE
TUDORACHE PETRE

SECRETAR GENERAL
CATRINA ROXANA - ELENA
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