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PROCES-VERBAL
al ~edintei privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Moroeni,

din data de 29.10.2020

Sedinta privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Moroeni a fost
convocata de catre domnul dr. ing -Popa Aurelian, Prefectul Judetului Dambovita prin Ordinul
nr. 521 din 21.10.2020, In conformitate cu prevederile art. 116 alin. (1) ~i alin. (2) din Ordonanta
de Urgentli a Guvernului nr. 57/2019- privind Codul administrativ, cu modificarile ~icompleUirile
urmatoare, avand urmatoarea ordine de zi:

-Deschiderea ~edintei ceremoniei de constituire a consiliului local de catre reprezentantul
lnstitutiei Prefectului Dambovita;

-Prezentarea Incheierii de validare a mandatelor consilierilor locali de catre secretarul
general al comunei Moroeni;

-Depunerea juramantului de catre consilierii declarati ale~i, ale caror mandate au fost
validate de judecatorie;

-Prezentarea Incheierii de validare a mandatului de primar de catre secretarul general al
comunei Moroeni;

-Depunerea juramantului de catre primar;
-Inchiderea ~edintei.
Sedinta a Inceput la ora 14,00, conform convocatorului ~i se desra~oara In Sala mare a

Caminului Cultural Moroeni.
La ~edinta au participat 13 consilieri locali, din cei 14 consilieri locali declarati ale~i ca

urmare a rezultatului alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020, validati potrivit Incheierii
de validare a Judecatoriei Pucioasa din data de 20.10.2020 In Dosar nr. 2.138/283/2020, dupa cum
urmeaza: Aldulea Mihai - Marian, Andreoiu Ioana, Buzea Victor, Chitescu Diana - Elena,
Chitescu Maria, Ciorobea Ion, Cotofana Ionut, Leotescu Florian, Marcu Constantin, Popa Monica,
Popa Oana - Petruta, Soreanu Justin ~i Voicu Decebal.

Au participat, de asemenea: reprezentantul Institutiei Prefectului - Judetul Dambovita,
doamna jr. Adriana Lacatu~, domnu1 Moraru Mihai Laurentiu - Primarul comunei Moroeni,
domnul Gheorghe Claudiu George - secretarul general al comunei Moroeni ~i cativa invitati, In
limita restrictiilor impuse de respectarea legislatiei privind adunarile publice In spatii Inchise.

Domnul Gheorghe Claudiu George face prezenta consilierilor locali declarati ale~i ca
urmare a rezultatului alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020, validati potrivit Incheierii
de validare a Judecatoriei Pucioasa din data de 20.10.2020 In Dosar nr. 2.138/283/2020, nominal,
In ordine alfabetica.

Se constata ca sunt prezenti la ~edinta privind ceremonia de constituire a Consiliului Local
al comunei Moroeni 13 consilieri, din cei 14 consilieri validati ~i invitati, absentand din motive
medicale domnul Stancu Marian.



~edinta de constitUlre a consiliului local al comunei Moroeni se deschide de ditre
reprezentantul Institutiei Prefectului - Judetul Dambovita, doamna jr. Adriana Laditu~, desemnat
pentru a participa la ceremonie.

Invitatul informeaza pe cei prezenti despre convocarea acestei ~edinte, facuta In
conformitate cu prevederile Ordinului Prefectul Judetului Dambovita nr. 521 din 21.10.2020, emis
In temeiul prevederilor art. 116 alin. (1) ~i alin. (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, dar ~i a Ordinului
Prefectul Judetului Dambovita nr. 365 din 13.07.2020, privind stabilirea numarului membrilor
consiliilor locale de pe raza administrativ teritoriala a judetului Dambovita, din care reiese ca In
comuna Moroeni sunt 15 locuri de consilier local, In functie de numarullocuitorilor din comuna,
comunicat de Institutul National de Statistica - Directia Judeteana de Statistica Dambovita.

De asemenea, invitatul Ii felicita pe cei ale~i pentru Increderea conferita de alegatori, iar
apoi prezinta situatiile privind:numarul de consilieri locali ale~i la data de 27.09.2020;

-numarul de consilieri ale~i ~ivalidati prezenti la ceremonie;
-numarul de consilieri locali validati ~i absenti de la ceremonie ~i constata Indeplinirea

conditiilor prevazute de art. 116 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, respectiv validarea unui
numar de mandate de consilier local mai mare decat primul numar natural strict mai mare decat
jumatate din numarul membrilor consiliului local stabilit potrivit art. 112/171 din Ordonanta de
Urgenta a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile
ulterioare, dupa caz, precizand ca scopul ~edintei - constituirea Consiliului Local al comunei
Moroeni, urmare alegerilor autoritatilor publice locale din 27.09.2020;

Avand In vedere ca lucrarile ~edintei de constituire, In conformitate cu prevedrile art. 116
alin. (4) din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificarile ~i completarile ulterioare, sunt conduse de cel mai In varsta consilier local al carui
mandat a fost validat, ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri locali ale caror mandate au fost
validate, iar din datele puse la dispozitie de secretarul general al comunei Moroeni rezulta ca cel
mai In varsta consilier este doamna Chitescu Maria, nascuta la data de 15.05.1950, iar cei mai
tineri consilieri ale~i sunt doamnele Popa Oana - Petruta ~i Andreoiu Ioana, nascute la data de
29.06.1984, respectiv, 18.10.1977, doamnele au fost invitate sa preia conducerea lucrarilor
~edintei.

Pre~edintele de varsta, doamna Chitescu Maria, roaga secretarul general al unitatii
administrativ - teritoriale - comuna Moroeni, sa prezinte Incheierile pronuntate de judecatorie,
prin care sunt validate mandatele consilierilor locali, declarati ale~i, apoi supune votului proiectul
ordinii de zi:

l)Depunerea juramantului de catre consilierii declarati ale~i, ale caror mandate au fost
validate de judecatorie.

2)Depunerea j uramantul ui de catre primar.
Secretarul general al comunei cite~te Incheierea de validare a Judecatoriei Pucioasa din

data de 20.10.2020 In Dosar nr. 2.138/283/2020, privind validarea mandatelor de consilier local.
Ordinea de zi supusa votului a fost aprobata In unanimitate.
In continuare, doamna Chitescu Maria, pre~edintele de varsta, invita fiecare consilier

declarat ales, al carui mandat a fost validat, In ordine alfabetica, sa merga la masa special
amenajata, unde, cu mana stanga pe Constitutie ~ieventual pe Biblie, va depune, potrivit art. 117
alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu



modificarile ~i completarile ulterioare, juramantul de credinta , dupa care va semna Juramantul,
In doua exemplare, fie tara forma religioasa, fie cu forma religioasa.

"Jur sa respect Constitutia ~i legile tarii ~i sa fac, cu buna-credinta, tot ceea ce sta in
puterile ~i priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Moroeni. A~a sa imi ajute
Dumnezeu!".

Fiecare consilier local depune juramantul, imprimat pe un formular special ~i-l semneaza,
In doua exemplare. Un exemplar al juramantului se pastreaza la dosarul de constituire, iar al doilea
se Inmaneaza consilierului local ales.

Pre~edintele de varsta, doamna Chitescu Maria, da apoi cuvantul secretarului general al
comunei Moroeni pentru a prezenta Incheierea de validare a mandatului de primar, pentru
investirea In functie a Primarului Comunei Moroeni.

Secretarul general al comunei cite~te Incheierea de validare a Judecatoriei Pucioasa din
data de 14.10.2020 In Dosar nr. 2.047/283/2020, privind validarea mandatului de primar al
comunei Moroeni al domnului Moraru Mihai Laurentiu.

Conform art. 150, alin. (1) din Codul administrativ, primarul ales ~i validat al comunei
Moroeni va depune juramantul prevazut la art. 117 din Ordonanta de Urgenta a Guvemului ill.

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare nr. 57/2019.
Doamna Chitescu Maria 11 invita pe domnul primar ales sa citeasca ~i sa semneze

juramantul. Domnul primar ales depune juramantul, imprimat pe un formular special, ~i-l
semneaza, ca ~i consilierii locali, In doua exemplare.

Dupa depunerea juramantului, domnul Moraru Mihai Laurentiu, primarul comunel
Moroeni, intra In exercitiul de drept al mandatului, conform prevederilor legale.

Doamna Chitescu Maria declara ~edinta Inchisa.

SECRETARULGENE LAL
COMUNE 0 OENI,
Gheorghe iu George


