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PROCES-VERBAL 
din data de 27 octombrie 2020 

privind ceremonia de constituire a Consiliului Local Braniștea 
ales în data de 27 septembrie 2020 

 
 
I. SUBPREFECTUL JUDEȚULUI MEHEDINȚI deschide ședința: 

 

Doamnelor și domnilor consilieri, 
În conformitate cu prevederile art. 113  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

după validarea mandatelor de consilier local, constituirea consiliilor locale se face în termen de 
60 zile de la data desfășurării alegerilor în ședință solemnă, ocazie cu care consilierii locali depun 
jurământul, după ce anterior, mandatele consilierilor locali declarați aleși au fost validate în 
condițiile art. 114 din OUG 57/2019. 

În temeiul acestor reglementări  prin Ordinul nr. 383 din 21.10.2020 emis  de Prefectul 
Județului Mehedinți a fost convocat pentru astăzi Consiliul Local Braniștea în ședința sa de 
constituire. 

Pe baza prezenței efectuate de secretarul general numărul consilierilor declarați aleși, ale 
căror mandate au fost validate, prezenți  la ședință este 9 . 

Potrivit art. 138 alin (1) din O.U.G. nr. 57/2019, Codul Administrativ ședințele consiliilor 
locale sunt publice . 

Având în vedere caracterul solemn al ședinței de constituire, consider că nu sunt 
impedimente ca ședința să fie publică. 

Supun totuși la vot: 
Cine este pentru ca ședința să fie publică? 
Cine este împotrivă? 
Cine se abține? 
Unanimitate pentru ca ședința să fie publică. Vă mulțumesc pentru  acordul dvs. ca la 

ședință să participe și ceilalți invitați. 
 

În continuare, vă prezentăm: 
- numărul de consilieri locali aleși la data de 27.09.2020 – 11 ; 
- numărul de consilieri aleși, prezenți la ceremonie – 9 ; 
- numărul de consilieri aleși, absenți – 1 - motivat ; 
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- Încheierea Judecătoriei Vînju Mare pronunțată de Judecătoria Vînju Mare în Dosarul 
nr. 2307/332/2020 prin care instanța de judecată competentă a validat un număr de 
10 mandate de consilieri locali aleși și a invalidat un nr. de 1 mandat de consilieri locali 
aleși ; 

- numărul de invitați care participă la ceremonie: 6 ; 
- scopul ședinței este constituirea Consiliului Local al Braniștea, urmare alegerilor 

autorităților publice locale din 27.09.2020; 
 

(Cuvânt ) SUBPREFECTUL JUDEȚULUI MEHEDINȚI: 
 

Doamnelor și domnilor consilieri, 
Potrivit  prevederilor  art. 116 alin (4) din O.U.G. nr. 57/2019, Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare  lucrările ședinței de constituire sunt conduse în prima 
parte 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 rezultă că cel mai în vârstă consilier este domnul BURTICĂ 
ION, născut la data de 01.02.1960, iar cei mai tineri consilieri aleși sunt domnii TICANĂ 
CONSTANTIN-DANIEL, născut la data de 01.10.1978 și TOMA CONSTANTIN născut la data de 
06.09.1973 care sunt invitați să preia conducerea ședinței.  

Prin urmare domnul BURTICĂ ION întrunește această condiție și are cinstea de a fi 
președintele de vârstă  al Consiliului  și de a conduce lucrările primei părți a ședinței. Să-i dăm 
cuvântul. 
 

(Cuvânt )PREŞEDINTELE DE VÂRSTĂ: 
Bună ziua, mulțumesc pentru încrederea acordată! 
Având în vedere  scopul ședinței de astăzi care este  constituirea Consiliului Local al 

Comunei Braniștea, ordinea de zi este următoarea: 
- Depunerea jurământului de către primar ; 
- Depunerea jurământului de către consilierii declarați aleși, ale căror mandate au fost 

validate  de judecătorie . 
Consultând documentele de ședință am constatat că  a fost validat mandatul primarului . 
Invit pe domnul TUȚU OCTAVIAN – Subprefectul Județului Mehedinți să prezinte 

Încheierea pronunțată de Judecătoria Vînju Mare în Dosarul nr. 2306/332/2020 prin care 
instanța de judecată competentă a validat mandatul de primar al Comunei Braniștea. 
Reprezentantul Instituției Prefectului dă citire Încheierii.  

Rog pe domnul secretar general să prezinte procedura de depunere a jurământului:   
Cuvânt SECRETAR GENERAL: 
Primarul  va pune mâna stângă atât pe Constituție, cât și, dacă este cazul, pe Biblie, și va 

da citire jurământului, după care va semna jurământul de credință, care va fi imprimat pe un 
formular special. Un exemplar al jurământului se păstrează la dosarul de constituire, iar al doilea 
se înmânează primarului ales. Primarul care refuză să depună jurământul este considerat 
demisionat de drept. După depunerea jurământului, primarul intră în exercițiul de drept al 
mandatului. Formula religioasă de încheiere va respecta libertatea convingerilor religioase,  
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Cuvânt: SUBPREFECTUL JUDEȚULUI MEHEDINȚI 
Invit pe domnul  primar ales să depună  jurământul 
Primarul depune jurământul : ”Jur să respect Constituția  și legile țării și să fac, cu bună-

credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei 
Braniștea. Așa să îmi ajute Dumnezeu!”.  

 

Cuvântul de felicitare: Felicitări domnului primar!  
 

Cuvânt PREŞEDINTELE DE VÂRSTĂ: 
In continuare, rog pe domnul Blăgniceanu Ionuț, Secretarul General al Comunei Braniștea 

să prezinte încheierile pronunțate de judecătorie, prin care sunt validate mandatele consilierilor 
locali, declarați aleși. 

 

Cuvânt SECRETAR GENERAL: prezintă Încheierea pronunțată de Judecătoria Vînju Mare în 
Dosarul nr. 2307/332/2020, prin care sunt validate mandatele consilierilor locali, declarați aleși, 
respectiv: 

1. BURTICĂ ION – PSD ; 
2. BUTĂRIȚĂ NICOLIȚA – PSD ; 
3. DOBRE MILICA – PSD ; 
4. FLOAREA ION – PSD ; 
5. GRIGORIE CONSTANTIN – PSD ; 
6. MOROIU ION – Pro România ; 
7. RĂDOI CONSTANTIN – PNL ; 
8. STELEA GHEORGHE – PNL ; 
9. TICANĂ CONSTANTIN-DANIEL – PSD ; 
10. TOMA CONSTANTIN – PSD . 
 

În continuare Secretarul General al Comunei Braniștea prezintă modalitatea în care se  va 
depune jurământul: Unul dintre cei doi consilieri locali mai tineri ce ajută președintele de vârstă 
care conduce ședința, va chema în ordine alfabetică consilierii locali să citească jurământul, iar 
aceștia se vor prezenta pe rând, în fața unei mese special amenajate, pe care se află un exemplar 
din Constituția României și Biblia. Consilierul va pune mâna stângă atât pe Constituție, cât și, 
dacă este cazul, pe Biblie, și va da citire jurământului, după care va semna jurământul de 
credință. 
 Un exemplar al jurământului se păstrează la dosarul de constituire, iar al doilea se 
înmânează consilierului local ales. Dosarul de constituire se păstrează de către secretarul general 
al unității/subdiviziunii administrativ-teritorial. 
 

Rugăm consilierii locali declarați aleși, ale căror mandate au fost validate, să depună, în 
ordine alfabetică, potrivit art. 117 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019, următorul jurământ: ”Jur să 
respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și 
priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Braniștea. Așa să îmi ajute Dumnezeu!”. 

Formula religioasă de încheiere va respecta libertatea convingerilor religioase, jurământul 
putând fi depus și fără formula religioasă. 

Jurământul se imprimă pe un formular special și se semnează, în două exemplare, de 
fiecare ales local. 
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Au depus jurământul consilierii locali prezenți, validați prin Încheierea pronunțată de 
Judecătoria Vînju Mare în Dosarul nr. 2307/332/2020, după cum urmează: 

1. BURTICĂ ION – PSD ; 
2. BUTĂRIȚĂ NICOLIȚA – PSD ; 
3. DOBRE MILICA – PSD ; 
4. GRIGORIE CONSTANTIN – PSD ; 
5. MOROIU ION – Pro România ; 
6. RĂDOI CONSTANTIN – PNL ; 
7. STELEA GHEORGHE – PNL ; 
8. TICANĂ CONSTANTIN-DANIEL – PSD ; 
9. TOMA CONSTANTIN – PSD . 
 

Cuvânt Președintele de vârstă: 
Rugăm Secretarul General al Comunei Braniștea să  prezinte și să consemneze 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  11 ; 
Nr. consilieri locali validați de judecătorie: 10 ; 
Nr. consilieri locali prezenți la ședință: 9 ; 
Nr. consilieri locali care au depus jurământul la ședința privind ceremonia de constituire a 

consiliului local: 9 ; 
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: 1  - FLOAREA ION; 
Nr. consilieri locali, care absentează nemotivat 0 . 

 

În continuare, Secretarul General al Comunei Braniștea, conform art. 119 din Codul 
administrativ, prezintă și să consemnează în procesul - verbal al ședinței privind ceremonia de 
constituire a consiliului local aceste aspecte, respectiv partidul politic și numărul de supleanți ale 
căror mandate  urmează a se valida. 

Totodată, Secretarul General al Comunei Braniștea aduce la cunoștința domnului primar 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 O.U.G. nr. 57/2019, referitoare la conflictul de interese și regimul incompatibilităților aleșilor 
locali, aspect ce se va  consemna și în procesul-verbal al ședinței.   

Secretarul General al COMUNEI BRANIȘTEA dă citire extrasului  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 O.U.G. nr. 57/2019, referitoare la conflictul de 
interese și regimul incompatibilităților aleșilor locali. 
 De asemenea, Secretarul General al Comunei Braniștea aduce la cunoștință aleșilor locali 
că în conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010, aleșii locali au obligația de a depune 
declarațiile de avere și de interese, în termen de 30 de zile de la data validării mandatului . 
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Închiderea ceremoniei de constituire 

 
Președintele de vârstă, 
Doamnelor și domnilor consilieri, luăm act că, au depus jurământul un nr. de 9 consilieri, 

ceea ce reprezintă mai mult decât primul număr natural strict mai mare decât jumătate din 
numărul membrilor consiliului local, stabiliți pentru consiliul nostru prin Ordinul Prefectului nr. 
215/15.07.2020.   

Consemnăm AZI s-a petrecut un eveniment  de o importanță și solemnitate deosebită în 
viața localității noastre și anume: constituirea Consiliului local al Comunei Braniștea, ales în mod 
democratic la  27 septembrie 2020. (art. 118 Cod Administrativ). 

În termen de 3 zile de la data prezentei ședințe de constituire, se va emite ordinul 
prefectului privind  constatarea îndeplinirii/neîndeplinirii condițiilor legale  de constituire a 
consiliului local care se comunică secretarului general al comunei și se aduce la cunoștință 
publică. 
 

S-a dat citire prezentului proces verbal . 
Având în vedere că nu mai sunt alte aspecte de discutat declar închisă ceremonia de 

constituire a Consiliului local . 
 
 Prezentul proces verbal a fost încheiat în 2 (două) exemplare, dintre care un exemplar a 
fost înmânat domnului TUȚU OCTAVIAN – Subprefectul Județului Mehedinți, care a participat la 
ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Braniștea și un exemplar se păstrează la 
dosarul ședinței . 
 
 

Președinte de ședință                           Secretar General UAT Comuna Braniștea 
       Burtică Ion                                                       Blăgniceanu Ionuț 

 
 


