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incheiat astdzi,30 octombrie 2020, in qedinfa privind ceremonia de constituire

a

Consiliului local al oraqului Sinaia

inbaza prevederilor art. 116 alin. (3) din O.U.G. nr.5712020 privind Codul Administrativ
secretarui general al U.A.T.Sinaia, piin invitatia inregistrata sub rrr.28410123.10.2020 2020,;
comunicat consilierilor locali ale caror mandate au fost validate data si ora sedintei privind
ceremonia de constituire a Consiliului Local Sinaia, convocata prin Ordinul Prefectului Judetului
Prahova rc.409122.10.2020 care are loc astazi,3O octombrie 2020, ora 14,00 in sala Oglinzilor din
cadrul Centrului International Casino Sinaia.

La qedinjd participd dl. Cristian Ionescu, prefectul judetului Prahova, consilierii locali alesi la
alegerile locale din 27 septembrie 2020, dna. Beatrice-Eugenia R6dulescu, secretarul general al
orasului Sinaia, precum si persoane invitate.

'

Lipseste motivat, fiind in carantina la domiciliu, dl. Vlad-Gheorghe Oprea, primarul ales al
oraqului Sinaia care, in urma solicitarii transmise secretarului general al orasului Sinaia, participa
la gedinta, online, in acord cu prevederile Ordonantei de Urgentd nr. 190/28.10.2026 privind
unele masuri de asigurare a conditiilor de constituire qi de depunere a juramantului dL catre
autoritatile administratiei publice locale.
Sedinta este deschisa de Prefectul Judetului Prahova dl. Cristian Ionescu carc prezinta:

-

Numdrul de consilieri locali aleqi la data de 27.09.2020, respectiv 17;
Numarul de consilieri aleqi, prezenti la ceremonie, respectiv l6;

-

Constata ca sunt indeplinite condiliilor prevdzute de art. 116 alin.(l) din O.U.G. nr.
5712019, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, respectiv validarea unui num6r de
mandate de consilier local mai mare decdt primul numdr natural strict mai mare dec6t
jumdtate din numirul membrilor consiliului local stabilit potrivit art. ll2ll71 din
O.U.G.
nr.5712019, cu modificirile gi completirile ulterioare;

-

Numdrul de invitali care participila ceremonie, respectiv l0;

Dl. prefect Cristian Ionescu aratd cd", scopul qedintei este: constituirea Consiliului local al
oraqului Sinaia, judeful Prahova, unnare alegerilor autoriErilor publice locale din27.09.2020.

Lucrdrile qedinlei de constituire, in conformitate cu prevederile art. 116 alin.(4) din OUG
nr'5712019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completdrile ulterioare sunt conduse
de cel mai in v6rstd consilier local al cirui mandat a fost validat, ajutatde doi dintre cei mai tineri
consilieri locali ale clror mandate au fost validate.

Din datele puse la dispozilie de secretarul general al oraqului Sinaia, rezultd"cd, cel mai in vdrsta
consilier este domnul Vasile Gheorghe, ndscut la data de 29.04.1949, iar cei mai tineri consilieri
alesi sunt : doamna Cre{u Georgiana-Ioana-Maria nlscutd la data de 04.07.1986 si domnul
consilier Miloq Cilin-$tefan, ndscut la data de 13.03.1983, care sunt invitali sd preia conducerea
qedintei.

o

Preqedintele de v6rstd,
rcagd pe doamna Radulescu Beatrice-Eugenia, secretarul general al
orasului Sinaia si prezinte incheierea pronunfat6 de cdtre Judecdtoria Sinaia prin care sunt validate
mandatele consilierilor locali declarati aleqi.

Dupd prezentarca incheierii pronunfatd de Judecdtoria Sinaia, preqedintele de v6rsta, domnul
Vasile Gheorghe supune votului proiectul ordinii de zi :
1. Depunerea jurSm6ntului de cdtre consilierii declarafi aleqi, ale clror mandate au fost
validate de Judecdtoria Sinaia;
2. Depunerea jurSmdntului , de c6tre primarul oraqului Sinaia al cdrui mandat a fost validat
de Judec6toria Sinaia;

cu

16 voturi pentru, 0

Se trece

aleqi, ale

impotrivd qi 0 abtineri, ordinea de zi afost aprobata.

la pct. 1 din ordinea de zi - Depunerea juriimflntului de cltre consilierii declarafi
crror mandate au fost validate de Judecitoria sinaia.

Preqedintele de vArsti
sE

depun6,

invitl consilierii locali declarali aleqi, ale cdror mandate au fost validate,
potrivit art.llT alin.(l) din O.U.G. nr. 5712019, urmdtorul jur6mdnt in limba rom6nd :

"Jur sd respect Constitulia Si legile ldrii gi sdfac, cu bund-credinlii, tot ceea ce std tn puterile
Si
priceperea mea pentru binele locuitorilor Orasului Azuga, Aga sd tmi ajute Dumnezeulr'.
Jurlmdntul se depune dupd urmdtoarea procedurii:

Dl. Vasile Gheorghe, consilier local declarat ales, care conduce qedinfa, cheami in ordine
alfabeticd consilierii locali sd citeascd jur6m6ntul, iar aceqtiu r" p..iirta'pe rdnd, in fa\a mesei
special amenajateope care se afla un exemplar din Constitufia RomAniei gi

biffu.

Consilierul pune mdna stdng6 pe Constitufie, cdt si, daca este cazul, pe Biblie si d6 citire
iurdmdntului, dupi care semneaza iwdmrintul de credinfd in doui .*r.il*., imprimat pe un
formular special. Un exemplar se pastreazd,la dosarul de constituire, iar ul doil.u se inm6neaz6
consilierului local ales.

Urmeaz[ pct.2 din ordinea de zi - Depunerea jur6mAntului de c6tre primarul oraqului Sinaia al
cdrui mandat a fost validat de Judecdtoria Sinaia.

Dl. Vasile Gheorghe, preqedintele de v6rst6, prezinta rezultatul validdrii alegerii primarului si
invita unul din cei doi consilieri mai tineri care il asista sa citeasca incheiereafudecatoriei apoi il
invita pe vlad-Gheorghe oprea, primarul ales sa depunajuram6ntul.

Dl. Vlad-Gheorghe Oprea, primarul ales al orasului Sinaia, depune juramAntul prevdzstlaart.
ll7 alin.l din O.U.G. nr.57/2019, online, conform Ordonantei de Urgenfd m. 190128.10.2020
privind unele masuri de asigurare a conditiilor de constituire gi de depunere a juramantului de
catre autoritatile administratiei publice locale..

P"pa depunerea jurdmdntului, domnul.Vlad -Gheorghe Oprea primarul ales al orasului Sinaia,
intrd in exerciliul de drept al mandatului.
Avdnd in vedere ca prin Ordinul Prefectului Judetului Prahova pentru
Orasul Sinaia s-a stabilit un
numar de consilieri localide-17, si faptul c[ un numax de 16 consilieri
locali declarafi aleqi au fost
validafi de cdtre Judecatoria Sinaia si au depus jurimdntul iar I consilier
local declarat ales a fost
,
invalidat, respectiv dl. Opre Vlad-Gheorghe motivat de faptul
ca a optat pentru funcfia de
primar, ne aflam in situalia in care este necesardvalidarea
unui supleant pNL, motiv pentru care
se va demara procedura prevAzuta de art. 1 19 din codul
Administrativ.
Secretarul general al orasului Sinaia aduce la cunoqtinfa primarului
qi consilierilor locali
reglementdrile din Legea w. 16112003 privind unele m&suri pentru
asigurarea transparenlei tn
exercitarea demnitdlilor publice, a
funcliilor publice si tn mediul dZ afaceri, prevenirea si
s-qlx:li??area corupliei, cu modi/icdrile
si compietdrile ulturioare, precum cele din O.U.G. nr.
57/2019, referitoare la conflictul de interese qi iegimul incompatibiliiafllor ii
aleqilor locali.
Pregedintele de vdrstI declard qedinfa inchisd.
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