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PROCES -VERBAL 

al ședinței privind desfașurarea  ceremoniei de constituire a Consiliului 
Local Tătărani, județul  Dâmbovița 

 
Încheiat astăzi, 30 0ctombrie 2020 

 

În conformitate cu dispozițiile art. 116 alin.(1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului Prefectului Județului 

Dambovita nr. 365/13.07.2020 referitor la numărul membrilor Consiliului local al Comunei 

Tătărani, s-au convocat astăzi, 30 octombrie 2020, consilierii declarați aleși la alegerile 

autorităților administrației publice locale din 27 septembrie 2020, în vederea desfășurării 

ceremoniei de constituire a Consiliului Local al Comunei Tătărani, județul Dâmbovita. 

Domnii consilieri declarați aleși au fost convocați în conformitate cu prevederile art. 116 

alin.(3) din Codul administrativ privind ceremonia de constituire convocată de prefect, care 

are loc la Căminul cultural  Gheboieni, comuna Tătărani. 

În sală sunt prezenți 14 consilieri locali declarați aleși și validați de către Judecătoria  

Târgoviște prin Încheierea Finală ( Dezinvestire) Civilă nr.3945/2020  în dosarul nr. 7782 

/315/2020, din total de 15 membri ai consiliului local, conform Ordinului Prefectului- Județulu 

Dâmbovița nr.365/13.07.2020, astfel: 

 
Nr. crt NUMELE ȘI PRENUMELE Aparteneța 

politică 
Prezența în 

cadul 

ședinței 

1 Ivașcu Virginia PSD   

2 Andrei Ramona-Mihaela PSD   

3 Bondoc Aurel-Nicolae PSD   

4 Radu George PSD   

5 Atanase Vilică- Mihail PSD   

6 Dumitru Adrian-George PSD   

7  Rada Vasile PSD   

8 Lazăr Elena PSD   

9 Anton Ion PSD   

10 Paraschiva Petre PNL   

11 Stănescu Consuantin PNL   

12 Cîrstina Marian P Pro 
România 

  

13 Antofie Ion P Pro 

România 

  

14 Antofie Dumitru P România 

Mare 

  



 
 

 

Prezidiul de astăzi este format din doamna Căzăceanu Andreea reprezentant al 

Prefectului Județul Dâmbovița conform Ordinului nr. 557/2020, Primarul Comunei Tătărani, 

județul Dambovita declarat ales ca urmare a alegerilor autorităţilor publice locale din 

27.09.2020 și validat conform Încheierii Finale ( Dezinvestire) Civilă nr.3816/2020  în dosarul 

nr. 8024/315/2020, pronunțată la data de  15 octombrie 2020,  de către Judecătoria 

Târgoviște și doamna Secretar general al Comunei Tătărani. 

Ședința este deschisă de reprezentantul Instituției Prefectului – Județul Dambovita, 

doamna Căzăceanu Andreea, care dă citire Ordinului Prefectului nr. 557/24.10.2020 privind 

convocarea consilierilor locali declarați aleși pentru ședința de constituire și prezintă în 

continuare numărul de consilieri locali aleși la data de 27.09.2020, numărul de consilieri aleși, 

validați și prezenți la ceremonie, nefiind cazuri de consilieri aleşi validați și absenţi. Scopul 

ședinței de astăzi este constituirea Consiliului Local al Comunei Tătărani, județul Dâmbovița 

ca urmare a alegerilor autorităţilor publice locale din 27.09.2020. 

 
Se constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute  de art. 116 alin.(1) din O.U.G. nr. 

57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv validarea unui număr de 

mandate de consilier local mai mare decât primul număr natural strict mai mare decât 

jumătate din numărul membrilor consiliului local stabilit potrivit art. 112 din O.U.G. 

nr.57/2019.   

În conformitate cu prevederile art. 116 alin. (4) din O.U.G. nr.57/2019, cu modificările 

şi completările ulterioare, lucrările şedinţei de ceremonie de constituire a consiliului local sunt 

conduse de cel mai în vârstă consilier local, ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri locali, 

ale căror mandate au fost validate. 

Conform datelor comunicate  Secretarului general în vederea propunerilor de validare, 

cel mai în vârstă consilier ales este doamna Lazăr Elena, născută la data de  13.10.1949, iar 

primii doi cei mai tineri consilieri aleşi sunt: domnul Dumitru Adrian -George, născut la data 

de 24.10.1990 și domnul  Antofie Dumitru, născut la data de 10.10.1985, care, alături de 

doamna Lazăr Elena, sunt invitaţi să preia conducerea şedinţei.  

Preşedintele de vârstă, doamna Lazăr Elena roagă Secretarul general al comunei să 

prezinte încheierile pronunţate de Judecătoria Târgoviște prin care sunt validate mandatele 

consilierilor locali declaraţi aleși şi apoi supune votului proiectul ordinei de zi: 

I. Depunerea jurământului de către consilierii declaraţi aleşi,  ale căror mandate au 

fost validate de  către Judecătoria Târgoviște. 



 
 

II. Depunerea jurământului de către primar. 

 
Ordinea de zi a fost aprobată cu 14 voturi pentru, 0 împotrivă și 0 abțineri. 

Preşedintele de vârstă invită consilierii locali declaraţi aleşi, ale căror mandate au 

fost validate, să depună, potrivit art. 117 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019, jurământul. Este 

ajutat de către unul dintre cei doi mai tineri consilieri locali care conduc ședința, mai exact de 

către domnul  Dumitru Adrian-George, care invită în ordine alfabetică consilierii locali, cu 

mâna stângă pe Constituția României și Biblie,  să depună următorul jurământ în limba 

româna: 

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 Tătărani. 

Aşa să îmi ajute Dumnezeu! 

  

 

 

 

 

 

 

După depunerea jurământului, consilierii locali semnează jurământul imprimat pe 

formular special, în două exemplare, din care un exemplar al jurământului se păstrează la 

dosarul de constituire, iar al doilea se înmânează consilierului local ales. 

După depunerea jurământului de către consilieri, Preşedintele de vârstă prezintă 

rezultatul validării alegerii Primarului și îl invită pe Antofie Dumitru consilier asistent, să dea 

citire încheierii judecătoriei privind validarea primarului comunei Tătărani, județul Dâmbovița, 

după care Primarul este invitat să depună si să semneze jurământul.  

 
Nr. 

crt 

 
NUMELE ȘI PRENUMELE 

 
Depunere 

jurământ 

Semnare și 
înmânare 

jurământ 

1 Andrei Ramona- Mihaela     

2 Antofie Ion      

3 Antofie Dumitru     

4 Anton Ion     

5 Atanase Vilică-Mihail     

6 Bondoc Aurel-Nicolae     

7 Cîrstina Marian     

8 Dumitru Adrian-George     

9 Ivașcu Virginia     

10 Lazăr Elena     

11 Paraschiva Petre     

12 Rada Vasile     

13 Radu George     

14 Stănescu Constantin     



 
 

Preşedintele de vârstă anunță că după depunerea jurământului, Primarul intră în 

exercițiul de drept al mandatului. 

Doamna Secretar general al Comunei Tătărani  aduce la cunoștință consilierilor locali 

prevederile Ordinului Prefectului Județului Dâmbovița nr.365/13.07.2020, prin care s-a stabilit 

numărul mandatelor de consilieri locali pentru comuna Tătărani, acesta fiind în număr de 15 

mandate și face următoarele precizări: 

 14 (paisprezece) consilieri locali declarați aleși au fost validați de către 

Judecătoria Târgoviște și au depus jurământul prevăzut de art.117 din OUG nr. 

57/2019; 

 1 consilier local declarat ales de a cărei renunțare a luat act Judecătoria 

Târgoviște, după cum urmează: 

- Domnul Pătru Constantin consilier declarat ales, candidat din partea Partidului 

Social Democrat care a optat pentru funcția de primar, sens în care a înaintat 

Secretarului general declarația prevăzută de art.115; 

În conformitate cu prevederile art. 119 din Codul administrativ, în cadrul 

procedurii de constituire a consiliului local, urmează a fi propus spre validare 

mandatul supleanţului,după cum urmează: 

 1 mandat din partea Partidului Social Democrat; 

Secretarul general al Comunei aduce la cunoștință primarului și 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 cele din O.U.G. 

nr. 57/2019, referitoare la conflictul de interese și regimul incompatibilităților aleșilor locali și 

le înmânează consilierilor locali, extrase din actele normative menționate.  

 Nemaifiind alte puncte la ordinea de zi, Președintele de vârstă declară ședința închisă. 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal astăzi, data de mai sus. 

 

PREȘEDINTE DE VÂRSTĂ,         SECRETAR GENERAL COMUNĂ, 

 Lazăr Elena                                                   Mihăilă Mioara 

CONSILIERI  LOCALI  ASISTENȚI, 

       Dumitru  Adrian- George 

                Antofie  Dumitru 


