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PROCES-VERBAL
privind ceremonia de constituire a
CONSILIULUI LOCAL BOZIORU, judeţul BUZĂU
Încheiat astăzi 19.10.2020, cu ocazia desfăşurării Ceremoniei
de constituire a Consiliului Local Bozioru, judeţul Buzău, convocată
prin Ordinul Prefectului 680/16.10.2020, începând cu ora 11,30,00.
Şedinţa se desfăşoară în Sala de şedinţe a Primăriei comunei
Bozioru.
Secretarul General al comunei Bozioru, a invitat la şedinţa de
constituire a Consiliului Local, consilierii declaraţi aleşi, ale căror
mandate au fost validate, prin semnarea convocatorului – prevăzut în
Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.
La şedinţă participă reprezentantul Prefectului în teritoriu
prin doamna jurist Tănase Ana-Maria, secretarul General al comunei
Bozioru, domnul Primar Grigore Valentin şi
consilieri declaraţi la
alegerile locale din data de 27 septembrie şi validaţi prin Încheierea
Finală Camera Consiliu Civilă a Judecătoriei Pătârlagele Nr. FN din data
de 14 octombrie 2020, dosar 1968/277/2020.
Şedinţa de constituire a consiliului local este deschisă de
reprezentantul Prefectului, doamna jurist Tănase Ana-Maria, care
prezintă următoarele:
• Numărul de consilieri locali aleşi la data de 27.09.2020 a fost
în număr de 9;
• Numărul de consilieri locali prezenţi la ceremonie este în
număr de 9;
• Au fost îndeplinite condiţiile de art.116 alin.(1) din O.U.G.
nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare privind
ceremonia de constituire a consiliului local şi ale art.112 alin.
(1) din O.U.G. nr.57/2019 cu privire la numărul membrilor
consiliului local, stabilit în funcţie de numărul de locuitori al
comunei prin Ordinul Prefectului nr.439/13.07.2020.
• Scopul şedinţei de ceremonie
îl reprezintă constituirea
Consiliului Local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău, urmare

a alegerilor autorităţilor publice locale din data de
27.09.2020.
• Lucrările şedinţei de constituire în conformitate cu
prevederile art. 116 alin. (4) din O.U.G. nr.57/2019, cu
modificările
şi completările ulterioare, sunt conduse 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 dispoziţie rezultă că cel mai în vârstă
consilier este domnul Filipoiu Valerian, născut la data de
14.10.1940, iar cei mai tineri consilieri aleşi sunt domnii
Spătaru Marian născut la data de 26.12.1977 şi domnul
Buduianu Marian născut la data de 27.08.1974, care sunt
invitaţi să preia conducerea şedinţei.
Preşedintele de vârstă domnul Filipoiu Valerian, roagă secretarul
general al comunei, doamna Oprea Mirela să prezinte încheierile
pronunţate de Judecătoria Pătârlagele, după care supune votului
proiectul ordinei de zi:
I. Depunerea jurământului de către consilierii locali declaraţi
aleşi, ale căror mandate au fost validate de judecătorie.
II. Depunerea jurământului de către primar, al cărui mandat a
fost validat de judecătorie.
Proiectul ordinei de zi a fost aprobat în unanimitate.
I. Depunerea jurământului de către consilierii locali declaraţi
aleşi , ale căror mandate au fost validate de judecătorie
Domnul preşedinte de vârstă Filipoiu Valerian, invită consilierii
locali declaraţi aleşi ale căror mandate au fost validate, în ordine
alfabetică, în faţa unei mese special amenajate, pe care se află un
exemplar din Constituţia României şi Biblia, să depună potrivit art.
117 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019, următorul jurământ în limba
română:
,, 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 Bozioru. Aşa să-mi ajute Dumnezeu !”
II. Depunerea jurământului de către primar
Preşedintele de vârstă, domnul Filipoiu Valerian, prezintă
rezultatul validării alegerii primarului şi invită pe unul dintre cei mai
tineri consilieri care îl asistă, domnul Spătaru Marian să citească
încheierea judecătoriei, apoi invită primarul ales să citească si să
semneze jurământul.

La închiderea ceremoniei de constituire, secretarul general al
unităţii administrativ-teritoriale prezintă următoarele:
• Numărul de consilieri locali stabiliţi prin ordin al prefectului,
conform art.112 alin.(1) din Codul administrativ este în
număr de 9.
• Numărul consilierilor locali validaţi de judecătorie este în
număr de 9.
• Numărul consilierilor locali prezenţi la şedinţa de constituire
este în număr de 9.
• Numărul consilierilor locali care au depus jurământul în
şedinţa privind ceremonia de constituire a consiliului local
este în număr de 9.
• Având în vedere faptul că în conformitate cu prevederile
art.115 alin.(1)
domnul Grigore Valentin, declarat ales
primar, a renunţat la mandatul de consilier local, conform
declaraţiei de renunţare nr.2730/01.10.2020, s-a propus
judecătoriei, în completarea consiliului local următorul
membru supleant din lista P.S.D., în persoana doamnei JIPA
LUCIA, care a fost validată conform Încheierii Finale Camera
de Consiliu Civilă nr. F.N. din data de 14 octombrie 2020, în
conformitate cu prevederile art.119. alin.(1) din Codul
administrativ şi care a depus jurământul la şedinţa privind
ceremonia de constituire a consiliului local.
Secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale, doamna
Oprea Mirela, aduce la cunoştinţa primarului şi consilierilor locali
reglementările
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 modificările şi completările
ulterioare, precum şi pe cele din O.U.G. nr.57/2019 referitoare
la conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor aleşilor locali.
Preşedintele de vârstă declară şedinţa închisă.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ,
FILIPOIU Valerian,
……………………

SECRETAR GENERAL COMUNĂ,
OPREA Mirela
…………………

Nr.2.869/16.10.2020

Anexa nr.1

CONVOCATOR

Prin Ordinul Prefectului judeţului Buzău nr.680/16.10.2020
se convoacă în şedinţa de constituire a Consiliului Local al Comunei
Bozioru, în data de 19 octombrie 2020 la ora 11,00, în (locaţia) Sala
de şedinţe a Primăriei comunei Bozioru, consilierii declaraţi aleşi la
alegerile locale din 27 septembrie 2020.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9

Domnul FILIPOIU VALERIAN
Doamna JIPA LUCIA
Domnul MORĂRESCU ANDREI
Doamna DINCĂ LUISA
Doamna MIRICĂ MARIA-NICOLETA
Doamna SPĂTARU MARIAN
Domnul MOROGAN GHEORGHE
Domnul BUDUIANU MARIAN
Domnul VĂCĂROIU MARIUS-ION

Partidul
Partidul
Partidul
Partidul
Partidul
Partidul
Partidul
Partidul
Partidul

Social Democrat
Social Democrat
Mişcarea Populară;
Mişcarea Populară;
Mişcarea Populară;
PRO România;
PRO România;
PRO România;
Naţional Liberal.

SECRETAR GENERAL AL U.A.T. BOZIORU
OPREA MIRELA
__________________
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Anexa nr.2

JURĂMÂNT
Subsemnata(ul) FILIPOIU VALERIAN, consilier local al Consiliului
Local Bozioru, în conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanţa de
Urgenţă a guvernului nr.57/2019 privind aprobarea Codului
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, depun în faţa
Consiliului Local următorul jurământ :
,,Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bunăcredinţă, tot ceea ce stă în puterile mele şi priceperea mea pentru
binele locuitorilor comunei Bozioru. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”.
Formula religioasă de încheiere va respecta libertatea convingerilor
religioase, jurâmântul putând fi depus şi fără formula religioasă.

Consilier local
FILIPOIU Valerian
Semnătură_______________
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JURĂMÂNT
Subsemnata(ul) JIPA LUCIA, consilier local al Consiliului Local
Bozioru, în conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanţa de
Urgenţă a guvernului nr.57/2019 privind aprobarea Codului
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, depun în faţa
Consiliului Local următorul jurământ :
,,Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bunăcredinţă, tot ceea ce stă în puterile mele şi priceperea mea pentru
binele locuitorilor comunei Bozioru. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”.
Formula religioasă de încheiere va respecta libertatea convingerilor
religioase, jurâmântul putând fi depus şi fără formula religioasă.

Consilier local
JIPA Lucia
Semnătură_______________
Data: 19.10.2020
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JURĂMÂNT
Subsemnata(ul) MORĂRESCU ANDREI, consilier local al
Consiliului Local Bozioru, în conformitate cu prevederile art. 117 din
Ordonanţa de Urgenţă a guvernului nr.57/2019 privind aprobarea
Codului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, depun
în faţa Consiliului Local următorul jurământ :
,,Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bunăcredinţă, tot ceea ce stă în puterile mele şi priceperea mea pentru
binele locuitorilor comunei Bozioru. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”.
Formula religioasă de încheiere va respecta libertatea convingerilor
religioase, jurâmântul putând fi depus şi fără formula religioasă.

Consilier local
MORĂRESCU Andrei
Semnătură_______________
Data: 19.10.2020
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JURĂMÂNT
Subsemnata(ul) DINCĂ LUISA, consilier local al Consiliului Local
Bozioru, în conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanţa de
Urgenţă a guvernului nr.57/2019 privind aprobarea Codului
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, depun în faţa
Consiliului Local următorul jurământ :
,,Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bunăcredinţă, tot ceea ce stă în puterile mele şi priceperea mea pentru
binele locuitorilor comunei Bozioru. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”.
Formula religioasă de încheiere va respecta libertatea convingerilor
religioase, jurâmântul putând fi depus şi fără formula religioasă.

Consilier local
DINCĂ Luisa
Semnătură_______________
Data: 19.10.2020
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JURĂMÂNT
Subsemnata(ul) MIRICĂ NICOLETA-MARIA, consilier local al
Consiliului Local Bozioru, în conformitate cu prevederile art. 117 din
Ordonanţa de Urgenţă a guvernului nr.57/2019 privind aprobarea
Codului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, depun
în faţa Consiliului Local următorul jurământ :
,,Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bunăcredinţă, tot ceea ce stă în puterile mele şi priceperea mea pentru
binele locuitorilor comunei Bozioru. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”.
Formula religioasă de încheiere va respecta libertatea convingerilor
religioase, jurâmântul putând fi depus şi fără formula religioasă.

Consilier local
MIRICĂ Nicoleta-Maria
Semnătură_______________
Data: 19.10.2020
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JURĂMÂNT
Subsemnata(ul) SPĂTARU MARIAN, consilier local al Consiliului
Local Bozioru, în conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanţa de
Urgenţă a guvernului nr.57/2019 privind aprobarea Codului
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, depun în faţa
Consiliului Local următorul jurământ :
,,Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bunăcredinţă, tot ceea ce stă în puterile mele şi priceperea mea pentru
binele locuitorilor comunei Bozioru. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”.
Formula religioasă de încheiere va respecta libertatea convingerilor
religioase, jurâmântul putând fi depus şi fără formula religioasă.

Consilier local
SPĂTARU Marian
Semnătură_______________
Data: 19.10.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL BOZIORU

Anexa nr.2

JURĂMÂNT
Subsemnata(ul) MOROGAN GHEORGHE, consilier local al
Consiliului Local Bozioru, în conformitate cu prevederile art. 117 din
Ordonanţa de Urgenţă a guvernului nr.57/2019 privind aprobarea
Codului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, depun
în faţa Consiliului Local următorul jurământ :
,,Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bunăcredinţă, tot ceea ce stă în puterile mele şi priceperea mea pentru
binele locuitorilor comunei Bozioru. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”.
Formula religioasă de încheiere va respecta libertatea convingerilor
religioase, jurâmântul putând fi depus şi fără formula religioasă.

Consilier local
MOROGAN Gheorghe
Semnătură_______________
Data: 19.10.2020
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JURĂMÂNT
Subsemnata(ul) BUDUIANU MARIAN, consilier local al Consiliului
Local Bozioru, în conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanţa de
Urgenţă a guvernului nr.57/2019 privind aprobarea Codului
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, depun în faţa
Consiliului Local următorul jurământ :
,,Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bunăcredinţă, tot ceea ce stă în puterile mele şi priceperea mea pentru
binele locuitorilor comunei Bozioru. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”.
Formula religioasă de încheiere va respecta libertatea convingerilor
religioase, jurâmântul putând fi depus şi fără formula religioasă.

Consilier local
BUDUIANU MARIAN
Semnătură_______________
Data: 19.10.2020
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JURĂMÂNT
Subsemnata(ul) VĂCĂROIU MARIUS-ION, consilier local al
Consiliului Local Bozioru, în conformitate cu prevederile art. 117 din
Ordonanţa de Urgenţă a guvernului nr.57/2019 privind aprobarea
Codului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, depun
în faţa Consiliului Local următorul jurământ :
,,Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bunăcredinţă, tot ceea ce stă în puterile mele şi priceperea mea pentru
binele locuitorilor comunei Bozioru. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”.
Formula religioasă de încheiere va respecta libertatea convingerilor
religioase, jurâmântul putând fi depus şi fără formula religioasă.

Consilier local
VĂCĂROIU Marius-Ion
Semnătură_______________
Data: 19.10.2020
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JURĂMÂNT
Subsemnata(ul) GRIGORE VALENTIN primar al comunei
Bozioru, în conformitate cu prevederile art.150 din Ordonanţa de Urgenţă
a guvernului nr.57/2019 privind aprobarea Codului administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare, depun în faţa Consiliului Local
următorul jurământ :
,,Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bunăcredinţă, tot ceea ce stă în puterile mele şi priceperea mea pentru
binele locuitorilor comunei Bozioru. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”.
Formula religioasă de încheiere va respecta libertatea convingerilor
religioase, jurâmântul putând fi depus şi fără formula religioasă.

Primar
GRIGORE Valentin
Semnătură_______________
Data: 19.10.2020

