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PROCES - VERBAL
mcheiat astazi 26 octombrie 2020

Astazi, data de mai sus a avut loc sedinta privind ceremonia de constituire a
Consiliului Local al Municipiului Campina, Judetul Prahova.

Sedinta privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Municipiului
Campina a fost convocata prin Ordinul Prefectului JudeUilui Prahova
nr.390 din data de 21 octombrie 2020.

In baza Ordinului Prefectului Judetului Prahova nr.390 din data de
21 octombrie 2020, inregistrat la Primaria Municipiului Campina cu nr.24.311/
22 octombrie 2020 si a prevederilor art.ll6, alin.(3) din O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Secretarul General al
Municipiului Campina, prin convocatorul nr. 24.374/22 octombrie 2020 si invitatia
inregistrata cu nr.24.375 din data de 22 octombrie 2020, a comunicat consilierilor
locali ale caror mandate au fost validate, data si ora sedintei privind ceremonia de
constituire a Consiliului Local al Municipiului Campina.

Secretarul General al Municipiului Campina - d-na Moldoveanu Elena,
efectueaza prezenta consilierilor declarati alesi, ale caror mandate au fost validate,
respectiv, un numar de 14 consilieri prezenti si ii invita sa semneze lista de prezenta.

Sedinta este deschisa de reprezentantul Institutiei Prefectului Judetalui
Prahova, dl.Bazavan Olivian, care da citire Ordinului Prefectului nr.390 din data de
21 octombrie 2020 de convocare a consilierilor declarati alesi in sedinta privind
ceremonia de constituire a Consiliului local, prezentand:

- numarul consilierilor locali stabiliti prin Ordinul Prefectului - Judetul
Prahova nr.249 din 14 iulie 2020 - 19;

- numarul consilierilor locali validati de Judecatoria Campina prin Incheierea
nr.l34 din data de 15 octombrie 2020 - 14;

- numarul de consilieri validati, prezenti - 13;
- numarul de consilieri validati absenti motivat - 1 ;
- indeplinirea conditiilor prevazute de art.ll6, alin.(l) din O.U.G. nr.57/2019,

cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv validarea unui numar de
mandate de consilier local mai mare decat primul numar natural strict mai mare
decatjumatate din numarul membrilor consiliului local stabilit potrivit art.ll2 din
din O.U.G. nr.57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare;

- invitatii care participa la sedinta;
- scopul $edin{ei _ depunerea juramantului de catre consilierii locali declarati

alesi si validati de catre Judecatoria Campina si constituirea Consiliului Local al
Municipiului Campina, urmare a alegerilor autorita{ilor publice locale din data de
27 septembrie 2020 si depunerea juramantului de catre Primarul Municipiului
Campina declarat ales la alegerile din 27 septembrie 2020 si validat de catre
Judecatoria Campina; .......
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- prevederile art.ll6, aIin.(4) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile $i completarile ulterioare, conform carora lucrarile
sedintei de constituire sunt conduse de cel mai m varsta consilier local al carui
mandat a fost validat, ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri locali ale caror
mandate au fost validate.

fn continuare, reprezentantul Institutiei Prefectului Judetului Prahova,
d1.Ra.7.avan Olivian precizeaza ca din datele puse la dispozi|ie rezulta ca cel mai in
varsta consilier este dl.Nica Emil - Dan - Cristian, nascut la data de 20 iulie 1962,
iar cei mai tineri consilieri alesi sunt d-nii Duran Andrei, nascut la data de
18 ianuarie 1985 si Grama Cezar, nascut la data de 11 februarie 1983, care sunt
invita|i sa preia conducerea $edin^ei.

Pre$edintele de varsta roaga Secretarul General al Municipiului Campina sa
s^.

prezinte Incheierea nr.l34 din data de 15 octombrie 2020, pronun$ata de Judecatoria
Campina, prin care sunt validate mandatele consilierilor locali, declara|i alesJ.

Secretarul General al Municipiului Campina - d-na Moldoveanu Elena,
prezinta Incheierea nr.l34 din data de 15 octombrie 2020, pronun^ata de Judecatoria
Campina, prin care au fost validate mandatele consilierilor locali alesi, respectiv:

1. Sabo Aron - Partidul Miscarea Populara (PMP);
2. Ene Bogdan - Constantin - Partidul Miscarea Populara (PMP);
3. Briciu Liviu Mihai - Partidul Oamenilor Liberi (POL);
4. Rat Cosmin - Gicu - Partidul Oamenilor Liberi (POL);
5. Dumitrache Liviu - Partidul Uniunea Salvati Romania (USR) - ales pe lista

Aliantei PNL USR PLUS;
6. Girbacica Adina - Partidul Uniunea Salvati Romania (USR) - ales pe lista

AlianteiPNLUSRPLUS;
7. Nica Emil - Dan - Cristian - Partidul National Liberal (PNL) - ales pe lista

AlianteiPNLUSRPLUS;
8. Grama Cezar - Partidul Verde (PV);
9. Olteanu Felicia - Partidul Verde (PV);
10. Gheorghe Roxana - Elena - Partidul Verde (PV);
11. Lupu Livia - Rodica - Partidul Social Democrat (PSD) - ales pe lista

Aliantei pentru Prahova;
12. Duran Andrei - Partidul Social Democrat (PSD) - ales pe lista Aliantei

pentru Prahova;
13. Davidescu Florin - Liviu - PRO ROMANIA - ales pe lista Aliantei

pentru Prahova;
14. Filip Costel - Candidat independent.

In continuare, presedintele de varsta prezinta proiectul ordinei de zi:
I. Depunerea juramantului de catre consilierii declara$i ale$i, ale caror

mandate au fost validate de Judecatoria Campina;
II. Depunerea juramantului de catre Primarul Municipiului Campina declarat

ales si validat de Judecatoria Campina.



I. Depunerea juramantului de catre consiIierii declarati alesi, aIe caror
mandate au fost validate de Judecatoria Campina;

Pre$edintele de varsta invita consiIierii locali declara^i ale$i, ale caror mandate
au fost validate, sa depuna potrivit art.ll7, alin.(l) din O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatorul juramant
in limba romana:

"Jur sa respect Constitu{ia si Iegile {arii si sa fac, cu buna-credin{a, tot
ceea ce sta in puterile si priceperea mea pentru binele Iocuitorilor MunicipiuIui
Campina.

Asa sa imi ajute Dumnezeu!".
Juramantul s-a depus dupa urmatoarea procedura; Domnul/Doamna consilier

local declarat ales, care conduce sedinta, a chemat in ordine alfabetica consiIierii
locali sa depuna juramantul, iar acestia s-au prezentat pe rand, in fa|a mesei special
amenajate, pe care se afla un exemplar din Constitu{ia Romaniei ^i Biblia.
Consilierul a pus mana stanga atat pe Constitu^ie, cat $i pe Biblie $i a dat citire
juramantului, dupa care a semnat juramantul de credin|a, imprimat pe un formular
special.

Un exemplar al juramantului se pastreaza la dosarul de constituire, iar al doilea
s-a inmanat consilierului local.

ConsiIierii locali, prezenti, validati prin !ncheierea nr.l34 din data de
15 octombrie 2020 a Judecatoriei Campina au depusjuramantul, dupa cum urmeaza:

1. Briciu Liviu Mihai;
2. Dumitrache Liviu;
3. DuranAndrei;
4. Ene Bogdan - Constantin;
5. Filip Costel;
6. Gheorghe Roxana - Elena;
7. Girbacica Adina;
8. Grama Cezar;
9. Lupu Livia - Rodica;
10. Nica Emil - Dan - Cristian;
11. Olteanu Felicia;
12. Rat Cosmin - Gicu;
13. Sabo Aron.

II. Depunerea juramantuIui de catre Primarul MunicipiuIui Campina,
declarat ales si validat.

Pre$edintele de varsta prezinta Incheierea nr.l07 din data de 12 octombrie
2020, pronun{ata de Judecatoria Campina, prin care a fost validata alegerea in
functia de Primar al MunicipiuIui Campina a d-lui Moldoveanu Ioan - Alin si invita
pe cel mai tanar dintre consiIierii care il asista sa citeasca incheierea Judecatoriei
Campina.

Apoi il invita pe dl.Moldoveanu Ioan - Alin - Primarul ales, sa citeasca $i sa
semneze juramantul.



Dupa depunereajuramantului, dl.Moldoveanu Ioan - Alin, Primarul ales, intra
in exerci|iul de drept al mandatului.

*.

Inchiderea ceremoniei de constituire

Secretarul General al Municipiului Campina a prezentat si consemnat in
procesul - verbal al sedintei privind ceremonia de constituire a Consiliului local
urmStoarele:

-Numaral consilierilor locali stabilili prin Ordinul Prefectului - Judetul
Prahova nr.249 din 14 iulie 2020 - 19;

A.

-Numarul consilierilor locali validati de Judecatoria Campina prin Incheierea
nr.l34/15 octombrie 2020 - 14;

-Numarul consilierilor locali validati, prezenti la sedinta privind ceremonia de
constituire- 13;

-Numarul consilierilor locali validati, care au depus juramantul la sedinta
privind ceremonia de constituire a Consiliului local - 13;

-Numarul consilierilor locali validati, care au refuzat sa depunajuramantul la
sedinta privind ceremonia de constituire a Consiliului local - ;

- Numarul consilierilor locali validati, care absenteaza motivat, pentru motivele
temeinice, prevazute la art.ll6, alin.(8) din Codul administrativ - 1;

-Numarul consilierilor locali validati, care absenteaza nemotivat -.

S-a constatat ca prin Ordinul Prefectului Judetului Prahova nr.249/ 14 iulie
2020 pentru Municipiul Campina s-a stabilit ca numarul membrilor Consiliului
local sa fie de 19, un numar de 14 consiIieri locali declarati alesi au fost validati
de catre Judecatoria Campina si un numar de 13 consiIieri locali au depus
juramantul, iar un numar de 5 consiIieri locali declarati aIesi au fost invalidati
de catre Judecatoria Campina.

Astfel, este necesara validarea a 5 mandate ale supleantilor, respectiv:
1. Anghelescu Marius - Partidul Miscarea Populara (PMP);
2. Vane Viorica - Partidul Uniunea Salvati Romania (USR) - supleant pe lista

Aliantei PNL USR PLUS;
3. Marcu Florin - Partidul National Liberal (PNL) - supleant pe lista Aliantei

PNL USR PLUS;
4. Cretu Valentin - Mihai - Partidul Libertate, Unitate si Solidaritate (PLUS)

- supleant pe lista Aliantei PNL USR PLUS;
5. Zagan Horatiu - Teodor - Partidul Social Democrat (PSD) - supleant pe

lista Aliantei pentru Prahova.
Secretarul General al Municipiului Campina aduce la cunostinta Primarului si a

consilierilor locali reglementarile din Legea nr.l61/2003 privind unele masuri
pentru asigurarea transparen{ei m exercitarea demnita{ilor publice, a func^iilor
publice $i in mediul de afaceri, prevenirea sJ sanc^ionarea corup|iei, cu modificarile
sj completarile ulterioare, precum sJ cele din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la conflictul de
interese si regimul incompatibilitatilor alesilor locali si pune la dispozitie
consilierilorlocaliextrasdinacesteactenormative.
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Pre$edintele de varsta declara sedinta Tnchisa.

Prezentul proces-verbal a fost incheiat in 2 (doua) exemplare, dintre care un
exemplar a fost inmanat reprezentantului Institutiei Prefectului Judetului Prahova,
dl.Bazavan Olivian, care a participat la sedinta privind ceremonia de constituire a
Consiliulw local.

Presedinte de ya|sta,
Nica Emil-PanbCHstian

Asistenti,
Consifieri locali,

Duran Ancfrei Grama^Cez?

Secretarul General a4 Municipiului Campina,
Moldoveanu EIena
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