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ROMÂNIA 

JUDEŢUL  BACĂU 

U.A.T. - COMUNA ONCEȘTI 

CONSILIUL LOCAL ONCEȘTI 

NR. 3020 DIN 26.10.2020 

 

        

PROCES-VERBAL 

 

Încheiat astăzi, 26.10.2020,  

în ședința de constituire a Consiliului Local al Comunei Oncești, Județul Bacău 

 

 

 

         În baza prevederilor art. 116, alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2020 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, secretarul general al U.A.T. – Comuna Oncești, Județul Bacău, 

prin Invitatia înregistrată cu nr. 2993/21.10.2020, Dl. primar și consilierii locali ale căror mandate au fost 

validate au fost convocați în şedinţa privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei 

Oncești, Județul Bacău, pentru data de 26 octombrie 2020, la ora 14.00, conform Ordinului Prefectului 

Judetului Bacău nr. 354/20.10.2020. 

         Conform art. 112, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019, numărul membrilor fiecărui consiliu local se 

stabileşte prin ordin al prefectului, în funcţie de numărul locuitorilor comunei, conform populaţiei 

raportate, în funcţie de domiciliu, de Institutul Naţional de Statistică la data de 1 ianuarie a anului în care 

se organizează alegerile.  

         Astfel, prin Ordinul Prefectului Județului Bacău nr. 225/14.07.2020, pentru Comuna Oncești s-a 

stabilit un număr de 11 membri pentru Consiliul Local. 

         Din analiza Convocatorului, se constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 116, alin. (1) 

din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, la şedinţa privind ceremonia de 

constituire a consiliului local fiind prezenți un număr de 10 consilieri declarați aleși din totalul de 11, un 

mandat fiind invalidat de către Judecătoria Podu Turcului ca urmare a înregistrării declarației de renunțare 

a Dlui Puțeanu Mihai-Marinel, fiind validat mandatul supleantului HÎNCU CLAUDIU-BOGDAN din 

partea PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT, conform Încheierii finale a Judecătoriei Podu Turcului      

nr. 85/22.10.2020. 

         Secretarul general menționează următoarele: 

         - Prin Încheierea finală a Judecătoriei Podu Turcului nr. 82/15.10.2020 – Dosar nr. 850/829/2020,     

a fost invalidat mandatul de consilier local al Dlui PUȚEANU MIHAI-MARINEL, declarat ales primar în 

cadrul scrutinului alegerilor locale din data de 27.09.2020, urmare a renunțării la mandatul de consilier 

local. 

         - Prin aceeași Încheiere finală, nr. 82/15.10.2020, au fost validate mandatele de consilieri locali ale 

următoarelor 10 persoane: ZAHARIA NECULAI, PAVEL LIVIU, MIHĂILĂ NICOLAIE, SOFRONEA 

MARIUS-COSTEL, MAFTEI IOAN, VRACIU CONSTANTIN, IVAN DRAGOȘ-FLORIN, MAFTEI 

CONSTANTIN, BABAN IULIANA-OANA și DIMOFTE VERONICA. 

         - Prin Încheierea finală a Judecătoriei Podu Turcului nr. 85/22.10.2020 – Dosar nr. 919/829/2020,        

a fost validat mandatul de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Oncești, a supleantului 

HÎNCU CLAUDIU-BOGDAN, din partea PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT, urmare a invalidării 

mandatului de consilier local al Dlui Puțeanu Mihai-Marinel. 

         Apoi, secretarul general specifică faptul că Încheierile Judecătoriei Podu Turcului au fost afișate la 

Avizier, făcându-se astfel publicitatea actelor în cauză. 
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         Secretarul general al U.A.T. – Comuna Oncești efectuează prezența consilierilor declarați aleși, ale 

căror mandate au fost validate și îi invită să semneze Convocatorul. 

         Ședința este deschisă de către Dna Grosu Oana, reprezentantul Institutiei Prefectului Judetului 

Bacău, care dă citire Ordinului Prefectului nr. nr. 354/20.10.2020 de convocare a consilierilor declarați 

aleși în ședința de constituire, prezentând: 

         - numărul de consilieri locali declarați aleși la data de 27.09.2020: 10(zece); 

         - numărul de supleanți ale căror mandate au fost validate: 1 (unu); 

         - numarul de consilieri aleși, prezenți la ceremonie: 10(zece) și un supleant; 

         - numărul de consilieri aleşi, absenţi: 0(zero).    

         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. 

         Numărul de invitaţi care participă la ceremonie _______14___________. 

         Scopul şedinţei îl reprezintă constituirea Consiliului Local al Comunei Oncești, Județul Bacău, 

urmare alegerilor autorităţilor publice locale din 27.09.2020 

         Lucrările şedinţei de constituire, în conformitate cu prevederile art. 116, alin. (4) din O.U.G.           

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 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 MIHĂILĂ 

NICOLAIE, născut la data de 12.02.1956, iar cei mai tineri consilieri aleşi sunt domnii MAFTEI 

CONSTANTIN, născut la data de 11.07.1986, respectiv SOFRONEA MARIUS-COSTEL, născut la data 

de 15.09.1981, care sunt invitaţi să preia conducerea şedinţei.  

         Preşedintele de vârstă roagă secretarul general al Comunei Oncești să prezinte încheierea pronunţată 

de Judecătoria Podu Turcului, prin care sunt validate mandatele consilierilor locali declaraţi aleşi. 

         Secretarul general al Comunei, Dna Oprișan Carmen-Rocsanda, dă citire Încheierii nr. 82/2020 

privind validarea mandatelor de consilieri locali declarați aleși și menționează că nu au fost înregistrate 

contestații la aceasta. 

         În continuarea procedurii, secretarul general al Comunei supune votului proiectul Ordinei de zi: 

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

validate de  Judecătorie. 

         II. Depunerea jurământului de către primar. 

     

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

validate de  Judecătoria Podu Turcului: 

 

         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, 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 Oncești. Aşa să îmi ajute Dumnezeu!”. 
         Jurământul s-a depus după următoarea procedură: 

         În ordine alfabetică, consilierii au fost invitați, pe rând, să citească și să semneze jurământul, ținând 

mâna pe Constituția României și pe Biblie, astfel: 

         - Dna BABAN IULIANA-OANA – P.M.P. - ,,JUR!”; 

         - Dna DIMOFTE VERONICA – U.S.R. - ,,JUR!”; 

         - Dl. IVAN DRAGOȘ-FLORIN – P.N.L. - ,,JUR!”; 

         - Dl. MAFTEI CONSTANTIN – P.N.L. - ,,JUR!”; 

         - Dl. MAFTEI IOAN – P.S.D. - ,,JUR!”; 
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         - Dl. MIHĂILĂ NICOLAIE – P.S.D. - ,,JUR!”; 

         - Dl. PAVEL LIVIU – P.S.D. - ,,JUR!”; 

         - Dl. SOFRONEA MARIUS-COSTEL – P.S.D. - ,,JUR!”; 

         - Dl. VRACIU CONSTANTIN – P.S.D. - ,,JUR!”; 

         - Dl. ZAHARIA NECULAI – P.S.D. – ,,JUR!”. 

         Toți consilierii locali au depus jurământul, au semnat cele două exemplare ale jurământului, din care 

unul se păstrează la dosarul Ședinței de constituire, iar al doilea s-a înmânat consilierului local. 

         În continuare, Dna Grosu Oana - reprezentantul Institutiei Prefectului Judetului Bacău aduce la 

cunoștința asistenței faptul că, potrivit art. 118, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al Comunei Oncești este 

constituit, deoarece au depus jurământul 11 consilieri, iar în termen de trei zile se va emite Ordinul 

prefectului prin care se constată îndeplinirea condițiilor legale de constituire a Consiliului Local. 

 

         II. Depunerea jurământului de către primar 

 

         Preşedintele de vârstă prezintă rezultatul validării alegerii primarului, după cum urmează: din 

nrumărul total al voturilor valabil exprimate de 719, candidatul propus de Partidul Social Democrat pentru 

funcția de prima al Comunei Oncești, Județul Bacău, respectiv Dl. Puțeanu Mihai-Marinel, a obținut cel 

mai mare număr de voturi, respectiv 436 de voturi.  

         În continuare, președintele de vârstă îl invită pe Dl. Sofronea Marius-Costel, unul dintre cei doi 

consilieri mai tineri, care îl asistă, să citească Încheierea Judecătoriei privind validarea mandatului de 

primar declarat ales în Comuna Oncești, Județul Bacău. 

         Dl consilier Sofronea Marius-Costel dă citire Încheierii Judecătoriei Podu Turcului nr. 64 din  

14.10.2020, prin care se validează alegerea în funcția de primar al Comunei Oncești, în cadrul scrutinului 

din 27.09.2020,  a Domnului PUȚEANU MIHAI-MARINEL – candidat al Partidului Social Democrat. 

         Dl. PUȚEANU MIHAI-MARINEL este invitat să citească şi să semneze 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 Comunei Oncești. Aşa să îmi ajute Dumnezeu!”. 

         După depunerea jurământului, Dl. PUȚEANU MIHAI-MARINEL - primarul ales, intră în exerciţiul 

de drept al mandatului. 

 

         III. Închiderea ceremoniei de constituire: 

 

         Secretarul general al Comunei Oncești prezintă și consemneaza în Procesul-verbal al ședinței 

privind ceremonia de constituire a Consiliului Local următoarele: 

- Nr. consilieri locali stabiliți prin Ordinul prefectului Județului Bacău nr. 225/14.07.2020, 

conform art. 112 din Codul administrativ: 11. 

- Nr. consilieri locali validați de Judecătoria Podu Turcului: 10. 

- Nr. consilieri locali prezenți la ședință: 10. 

- Nr. supleanți ale căror mandate au fost validate, prezenți: 1. 

- Nr. consilieri locali care au depus jurământul la ședința privind ceremonia de constituire           

a consiliului local: 11. 

- Nr. consilieri care au refuzat să depună jurământul la ședința privind ceremonia de constituire 

a consiliului local: 0. 

- Nr. consilieri locali, care au absentat motivat, conform prevederilor art. 116, alin. (8) din 

O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ: 0. 

- Nr. consilieri locali care absentează nemotivat 0. 
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         Avand in vedere faptul că prin Ordinul Prefectului Județului Bacău nr. 225/14.07.2020, pentru 

Comuna Oncești s-a stabilit numărul mandatelor de consilieri locali de 11, un numar de 10 consilieri 

locali declarați alesi și un supleant au fost validați de către Judecatoria Podu Turcului și au depus 

jurământul. 

         Secretarul general al Comunei Oncești aduce la cunoștința primarului și consilierilor locali 

reglementările din: 

         - O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, privind 

aprobarea Regulamentului Consiliului Local; 

         - Legea nr. 176/01.09.2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu 

modificările și completările ulterioare; 

         - 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, referitoare la conflictul de interese și regimul incompatibilităților aleșilor locali. 

         Apoi, secretarul general înmânează acestora extras din actele normative menționate, precum și 

extras din Codul administrativ cu referire la CONSILIUL LOCAL, cu rugămintea ca fiecare consilier 

local să studieze aceste documente.  

         Preşedintele de vârstă invită consilierii locali, primarul și alte persoane prezente să ia cuvântul, după 

care declară închisă ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Oncești, 

Județul Bacău. 

 

 

 

 

 

 

   PREȘEDINTE DE VÂRSTĂ,           SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI ONCEȘTI,  

        MIHĂILĂ NICOLAIE       OPRIȘAN CARMEN-ROCSANDA  

 

 

 

 


