CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ORLAT
Proces verbal
Încheiat azi 02.11.2020 ora 10,00 în şedinta privind ceremonia de constituire a
Consiliului Local al Comunei Orlat
Sunt prezenţi la şedinţa reprezentantul Instituţiei Prefectul Judeţului Sibiu, dna Crişan Tudora , Primarul Comunei Orlat dl. Gâţă Aurel , secretarul general al
Comunei Orlat, dna Vulea Monica Elena , consilierii locali validaţi , dl. Topîrcean
Dumitru, dna Topîrcean Elena, dl Albu Nicolae, dl Albu Ilie , dna Rodeanu Elena
Simona, dl. Muntean Ioan , dl Olariu Constantin Alexandru, dl. Milea Ioan, dl.
Popa Valentin Ioan, dl. Gâţă Ioan şi dl Muntean Petru.
Reprezentantul Instituţiei Prefectul Judeţului Sibiu, d-na Crişan Tudora
deschide şedinţa.
Se intonenază Imnului de Stat al României.
D-na Crişan Tudora dă citire următoarelorprevederi :
În temeiul Ordinului nr. 473/ 23.10.2020, emis de Prefectul Judeţului
Sibiu, au fost convocaţi consilierii locali declaraţi aleşi ale căror mandate au fost
validate de instanţa de judecată, pentru Şedinţa privind ceremonia de constituire a
Consiliului Local al Comunei Orlat, în data de 02.11.2020, ora 10,00.
În urma alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de
27.09.2020 au fost validate un număr de 11 mandate de consilieri locali, din
totalul de 13 mandate de consilieri locali, stabilite prin Ordinul Prefectului
Judeţului Sibiu nr. 316/2020 şi mandatul Primarului ales al comunei Orlat, domnul
GÂŢĂ AUREL.
Scopul şedinţei de astăzi este Constituirea Consiliului Local al Comunei
Orlat, ca urmare a alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din data de
27 septembrie 2020.
Lucrările Şedinţei privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al
comunei Orlat vor fi conduse de cel mai în vârstă dintre consilierii locali, domnul
ALBU NICOLAE, născut la data de 09.03.1947, ajutat de 2 dintre cei mai tineri
consilieri locali, respectiv domnul RODEANU ELENA - SIMONA, născută la
data de 29.03.1992 şi domnul OLARIU CONSTANTIN ALEXANDRU, născut
la data de 12.05.1990.
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D-na Crişan Tudora dă apoi cuvântul doamnei VULEA MONICA ELENA, Secretarul General al Comunei Orlat, pentru a da citire Încheierilor
Civile pronunţate de Judecătoria Sălişte privind validarea mandatelor consilierilor
locali, respectiv validarea mandatului de Primar .
Secretarul General al Comunei Orlat, d-na VULEA MONICA - ELENA ,
dă citire dispozitivului Încheierii Civile nr. 522/2020 pronunţată de Judecătoria
Sălişte în dosarul civil nr. 1018/294/2020 prin care a fost validat mandatul
consilierilor locali, în urma alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice
locale din data de 27 septembrie 2020:
În continuare, dă citire dispozitivului Încheierii Civile nr. 505/2020
pronunţată de Judecătoria Sălişte în dosarul civil nr. 1033/294/2020 prin care a
fost validat mandatul Primarului GÂŢĂ AUREL, în urma alegerilor pentru
autorităţile administraţiei publice locale din data de 27 septembrie 2020:
Reprezentantul Instituţiei Prefectul Judeţului Sibiu, d-na Crişan Tudora dă
apoi cuvântul domnului ALBU NICOLAE, cel mai în vârstă consilier, pentru a
prezenta procedura de depunere a Jurămâtului de către consilierii locali şi Primarul
ales.
Preşedintele de vârstă, dl. ALBU NICOLAE, dă citire următoarelor
prevederi :
Jurământul va fi depus mai întâi de către consilierii locali declaraţi aleşi,
după care urmează depunerea jurământului de către Primarul ales.
Jurământul se depune după următoarea procedură:
a) consilierii locali validaţi vor fi invitaţi, în ordine alfabetică, să citească
jurământul de credinţă în faţa mesei special amenajate, pe care se află un exemplar
din Constituţia României şi Biblie;
b) Consilierul local pune mâna stângă pe Constituţie şi pe Biblie sau, după
opţiune, numai pe Constituţie şi dă citire următorului jurământ:
„Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot
ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei
Orlat. Aşa să îmi ajute Dumnezeu!”
După citirea jurământului, care este imprimat pe un formular special,
pronunţă cuvântul „JUR” şi îl semnează în două exemplare. Un exemplar se
păstrează la dosarul de validare, iar al doilea se înmânează consilierului local.
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Consilierul local al cărui mandat a fost validat care refuză să depună
jurământul este considerat demisionat de drept.
Pe perioada citirii şi depunerii jurământului întreaga asistenţă se ridică în
picioare, marcându-se astfel solemnitatea momentului.
Aceeaşi procedură va fi urmată şi în cazul depunerii jurământului de către
Primarul ales .
Preşedintele de şedinţă dl. Albu Nicolae invită să depună jurământul
consilieri locali în ordine alfabetică.
Se depune jurământul de către următorii consilieri locali:
ALBU ILIE
ALBU NICOLAE
GÂŢĂ IOAN
MILEA IOAN
MUNTEAN IOAN
MUNTEAN PETRU
OLARIU CONSTANTIN ALEXANDRU
POPA VALENTIN IOAN
RODEANU ELENA SIMONA
TOPÎRCEAN DUMITRU
TOPÎRCEAN ELENA

PNL
PNL
PSD
PARTIDUL VERDE
PARTIDUL VERDE
INDEPENDENT
PARTIDUL VERDE
PSD
PNL
PNL
PNL

Preşedintele de şedinţă dl. Albu Nicolae îl invită pe domnul GÂŢĂ
AUREL, Primarul ales al Comunei Orlat, să citească şi să semneze jurământul.
Primarul Comunei Orlat , dl- Gâţă Aurel
Consiliului Local al Comunei Orlat.

, depune jurământul în faţa

Se dă cuvântul secretarului general al unităţii administrativ - teritoriale
pentru concluzii.
Secretarul General al comunei Orlat, d-na VULEA MONICA – ELENA , în
încheierea ceremoniei de constituire a Consiliului Local al Comunei Orlat prezintă
următoarele:
 Prin Ordinul al Prefectului Judeţului Sibiu nr. 316/2020 au fost stabiliţi un
număr de 13 consilieri locali;
 La şedinţă au fost prezenţi un număr de 11 consilieri locali
 Au depus jurământul un număr de 11 consilieri locali;
 Având în vedere faptul că au depus jurământul doar 11 consilieri, după
validarea mandatelor supleanţilor conform art. 119 din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ, aceştia vor depune jurământul în următoarea
şedinţă de Consiliu local. Supleanţii sunt : dl. Stroia Vasile din partea
Partidului Naţional Liberal şi Neagu Ioana din partea Partidului Verde.
 Cei 11 consilieri locali care au depus jurămantul sunt următorii:
ALBU ILIE
PNL
ALBU NICOLAE
PNL
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GÂŢĂ IOAN
MILEA IOAN
MUNTEAN IOAN
MUNTEAN PETRU
OLARIU CONSTANTIN ALEXANDRU
POPA VALENTIN IOAN
RODEANU ELENA SIMONA
TOPÎRCEAN DUMITRU
TOPÎRCEAN ELENA





PSD
PARTIDUL VERDE
PARTIDUL VERDE
INDEPENDENT
PARTIDUL VERDE
PSD
PNL
PNL
PNL

Au depus jurământul online 0 consilieri;
Au refuzat să depună jurământul un număr de 0 consilieri locali;
Au absentat motivat un număr de 0 consilieri locali;
Au absentat nemotivat un număr de 0 consilieri locali.

Dna Secretar General al Comunei Orlat, aduce la cunoştinţa Primarului
Comunei Orlat şi a Consilierilor locali care au depus jurământul faptul că
Primarul Comunei Orlat şi consilierii locali au obligaţia depunerii următoarelor
declaraţii:
1. Declaraţie de avere şi declaraţie de interese, conform Legii nr. 176/ 2010;
2. Declaraţie pe proprie răspundere, conform prevederilor OUG nr. 24/ 2008;
3. Declaraţie privind incompatibilităţile, conform prevederilor Legii nr. 161/
2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în domeniul de afaceri, prevenirea şi
sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare.
De asemenea menţioneăză faptul că în ipoteza în care se află întruna din
situaţiile prevăzute de legea susmenţionată, au obligaţia legală ca în termen de 15
zile de la data constituirii să renunţe la una dintre calităţile care produc această
stare de incompatibilitate.
Preşedinte de vârstă, dl. ALBU NICOLAE , menţionează faptul că urmare
a faptului că a fost depus jurământul de către consilierii locali şi de către primarul
ales, declară închisă Şedinţa privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al
Comunei Orlat.

Preşedinte de vârstă ,
Albu Nicolae

Secretar general Comuna Orlat,
Vulea Monica-Elena
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