
P R O G R A M U L
desfăşurării şedinţei privind ceremonia de constituire a Consiliului local al orașului Ianca

ales la data de 27 septembrie 2020

NOTĂ: ȘEDINȚA DE DESCHIDE CU INTONAREA IMNULUI DE STAT AL ROMÂNIEI

1. DESCHIDEREA ŞEDINŢEI SE FACE DE CĂTRE DOMNUL/DOAMNA ....................................................
PREFECTUL / SUBPREFECTUL JUDEŢULUI BRĂILA, SAU DE REPREZENTANTUL ACESTUIA.

Doamnelor/Domnilor consilieri locali, Domnule primar, Stimați invitați,

Având în  vedere  Ordinul  Prefectului nr.376/19.10.2020 pentru convocarea consilierilor locali declarați
aleși, ne-am întrunit astăzi, 22 octombrie 2020, în şedinţa privind ceremonia de constituire a Consiliului
local al orașului Ianca, ales la scrutinul din data de 27 septembrie 2020.

Prin Ordinul Prefectului nr.270/14.07.2020 s-a stabilit un număr de 17 membri ai Consiliului local al
orașului Ianca.

Conform Încheierii din data de 15.10.2020 pronunțată în Dosarul nr.2751/228/2020 de Judecătoria
Făurei, au fost validate un număr de 17 mandate ale consilierilor locali din totalul de 17.

Rog pe domnul STERIAN ALEXANDRU, Secretarul General al Orașului Ianca, să efectueze prezența
consilierilor ale căror mandate au fost validate și să prezinte invitații care participă la ședință, potrivit
Convocatorului prevăzut în Anexa nr.1 la prezentul Program.

Astăzi sunt prezenți un număr de........ consilieri locali ale căror mandate au fost validate, din totalul de
17, astfel că ședința este legal constituită. La această ședință participă și domnul CHIRIȚĂ FĂNEL
GEORGE-Primarul Orașului Ianca, reales în data de 27 septembrie 2020, al cărui nou mandat a fost validat
prin Încheierea Judecătoriei Făurei din data de 15.10.2020, pronunțată în Dosarul nr.2750/228/2020.

Lucrările şedinţei trebuie conduse de cel mai în vârstă consilier local al cărui mandat a fost validat,
ajutat de 2 consilieri locali dintre cei mai tineri ale căror mandate au fost validate.

Din analiza datelor personale ale consilierilor rezultă că cel mai în vârstă consilier local este domnul
LUPU FLOREA, născut la data de 15.04.1960, iar cei mai tineri consilieri locali sunt domnii: MITREA
ȘTEFAN-MARCEL-născut la data de 31.12.1988 şi VLAD RELU-ALIN-născut la data de 02.02.1995.

Îi invit pe aceştia să preia conducerea şedinţei privind ceremonia de constituire a Consiliului local al
orașului Ianca.
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2. DEPUNEREA JURĂMÂNTULUI DE CĂTRE CONSILIERII LOCALI
 Preşedintele ședinței:

În conformitate cu prevederile art.116 alin.(5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, consilierii locali ale căror mandate au
fost validate depun jurământul prevăzut în Anexa nr.2 la prezentul Program, menționat la art.117 din Codul
administrativ. Consilierii locali care refuză să depună jurământul sunt considerați demisionați de drept, iar
consilierii locali absenţi vor depune jurământul la şedinţa următoare.

Consiliul local este legal constituit dacă numărul consilierilor locali care au depus jurământul este mai
mare decât primul număr natural strict mai mare decât jumătate din numărul membrilor consiliului local
stabilit prin Ordinul Prefectului nr.270/14.07.2020. În concret, la nivelul orașului Ianca s-a stabilit un număr
de 17 membri, iar pentru declararea Consiliului Local ca legal constituit se impune depunerea jurământului
de către cel puțin 9 consilieri locali.

Fiecare consilier local va depune următorul:

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 orașului Ianca și ai satelor aparținătoare. Aşa să-mi ajute
Dumnezeu !"

Mențiuni:
 Pentru celeritate președintele ședinței poate da citire jurământului după care consilierii validaţi se

vor prezenta, în ordine alfabetică, în faţa unei mese special amenajate, pe care se află un
exemplar din Constituţie şi Biblia. Consilierul va pune mâna stângă atât pe Constituţie cât şi, dacă
este cazul, pe Biblie, va pronunța cuvântul "jur", după care va semna jurământul de credinţă.

 Jurământul poate fi depus şi fără formula religioasă.
 Textul jurământului se semnează în 2 exemplare de fiecare consilier local (un formular se

păstrează la dosarul de constituire, iar al doilea se înmânează consilierului local)

 Secretarul General al Orașului Ianca :
Acum, odată cu depunerea jurământului, ați intrați în exercițiul de drept al mandatului, astfel că vă

înmâna un extras din Legea nr.161/2003 şi din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, referitor la
regimul incompatibilităților și al conflictului de interese, precum și la obligația aleșilor locali de a depune
declarațiile de avere și de interese. Extrasul este prevăzut în Anexa nr.3 la prezentul Program.

3.-PREZENTAREA ÎNCHEIERII JUDECĂTORIEI FĂUREI PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE
PRIMAR AL ORAȘULUI IANCA AL DOMNULUI CHIRIȚĂ FĂNEL GEORGE

Președintele de ședință dă citire Încheierii Judecătoriei Făurei, pronunțată în Dosarul nr.2751/228/2020.
Primarul este invitat să depună jurământul cu mâna stângă atât pe Constituţie cât şi, dacă este cazul,

pe Biblie.
"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 orașului Ianca și ai satelor aparținătoare. Aşa să-mi ajute
Dumnezeu!"

După depunerea jurământului primarul intră în exercițiul de drept al mandatului.
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 SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI IANCA

La finalul ședinței prezint următoarea situație:
►Număr de consilieri locali stabiliți prin Ordinul Prefectului nr.270/14.07.2020, conform art.112 din

O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ.....................................................................................17;
►Număr de consilieri locali validați de Judecătoria Făurei................................................................17;
►Număr de consilieri locali prezenți la ședință..................................................................................___;
►Număr de consilieri locali care au depus jurământul la ședința privind ceremonia de constituire a
Consiliului local al orașului Ianca........................................................................................................___;
►Număr de consilieri locali care au refuzat să depună jurământul la ședința privind ceremonia de
constituire a Consiliului local al orașului Ianca...................................................................................___;
►Număr de consilieri locali, care au absentat motivat, conform art.116 alin.(8) din O.U.G.nr.57/2019
privind Codul administrativ.................................................................................................................___;
►Număr de consilieri locali care au absentat nemotivat..................................................................___;
Notă: În situațiile în care este necesară validarea supleanților conform art.119 din Codul administrativ,
Secretarul General al orașului Ianca va prezenta și va consemna în procesul – verbal al ședinței de
constituire a consiliului local aceste aspecte, respectiv partidul politic și numărul de supleanți ale căror
mandate  urmează a se valida.
Notă: Nu va fi cazul, pentru că, în urma demersurilor făcute de Secretarul General al orașului Ianca,
prin Încheierea Judecătoriei Făurei din data de 15.10.2020, pronunțată în Dosarul nr.2751/228/2020, s-
au validat și mandatele consilierilor locali supleanți (Pisică Dănuț și Petea Ștefan) care vor ocupa
locurile celor care au renunțat în termenul prevăzut de lege.

4.-ÎNCHEIEREA ȘEDINȚEI
 Președintele de ședință:

Având în vedere că au fost finalizate toate punctele de pe ordinea de zi a şedinţei, declar închise

lucrările şedinţei privind ceremonia de constituire a Consiliului local al orașului Ianca şi urez succes aleșilor

locali în noul mandat!

Vă mulţumesc!

NOTĂ: ȘEDINȚA SE ÎNCHIDE CU INTONAREA IMNULUI DE STAT AL ROMÂNIEI
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