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Proces verbal
Încheiat azi, 10.11.2020 cu ocazia desfășurării ședinței de constituire a Consiliului Local al
orașului Avrig

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în conformitate cu art. 113-118 din Ordonanţa de
Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Ședința de constituire a fost convocată în baza Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr.
494/27.10.2020 modificat prin Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 588/09.11.2020 și se
desfășoară în incinta Sălii Pavilion a orașului Avrig, începând cu ora 15:00. La ședință sunt
prezenți în sală un nr. de 15 consilieri locali aleși, împreună cu dl secretar general al orașului
Avrig, dl Mircea GRANCEA.
De asemenea la ședința de constituire participă în sistem online de pe o platformă de
videoconferință, reprezentanta Instituției Prefectului-Județul Sibiu, dna Ioana Maria MOISĂ și dl
primar ales al orașului Avrig, Adrian Dumitru DAVID.
Doamna Moisă preia cuvântul și deschide ședința de constituire prezentând auditoriului
nr. de consilieri locali stabiliți prin ordinul Prefectului, nr. de consilieri locali aleși prezenți la
ședință si nr. consilierilor locali alesi care absentează. Astfel în sală sunt prezenți un nr. de 15
consilieri locali aleși, lipsește dinmotive medicale, domnul consilier local Doru TEODORESCU.
În continuare dna Moisă menționează că președinte de ședință va fi cel mai în vârstă
dintre consilieri, respectiv dl Florea Gheorghe Aurel născut la data de 05.05.1965, ajutat de doi
cei mai tineri dintre consilieri, respectiv dl Stoica GheorgheDaniel nascut la data de 23.04.1988
și dl Alexandru Gheorghe Căbuz , născut la data de 06.07.1988.
Dna Moisă dă cuvântul dlui secretar general Mircea Grancea pentru a da citire
Încheierilor Civile pronunțate de Judecătoria Avrig privind validarea mandatelor consilierilor
locali, respectiv validarea mandatului de Primar.
Dl Grancea dă citire dispozitivului Încheierii Civile nr. 1024/2020 pronunţată de
Judecătoria Avrig în dosarul civil nr. 1600/787/2020 prin care a fost validat mandatul
consilierilor locali, în urma alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din data de
27 septembrie 2020 și invalidat mandatul de consilier local al d-lui David Adrian Dumitru (PNL)
și dispozitivului Încheierii Civile nr. 996/2020 pronunţată de Judecătoria Avrig în dosarul civil
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nr. 1571/787/2020 prin care a fost validat mandatul Primarului orașului Avrig, în urma alegerilor
pentru autoritățile administrației publice locale din data de 27 septembrie 2020.
Dna Moisă: Mulțumesc! Dau cuvântul domnului Florea Gheorghe Aurel, cel mai în
vârstă consilier:
- pentru a supune votului proiectul ordinii de zi
- pentru a prezenta procedura de depunere a Jurămâtului de către consilierii locali şi
Primarul ales.
Dl Florea dă citire proiectului ordinii de zi și supune la vot ordinea de zi a ședinței de
constituire a Consiliului Local. Este aprobat în unanimitate.
În continuare dl Florea prezintă procedura privind desfășurarea ședinței.
Dl Florea: Jurământul va fi depus mai întâi de către consilierii locali declarați aleși, după
care urmează depunerea jurământului de către Primarul ales.
Jurământul se depune după următoarea procedură:
a) consilierii locali validaţi vor fi invitați, în ordine alfabetică, să citească jurământul de
credință în faţa mesei special amenajate, pe care se află un exemplar din Constituţia
României şi Biblie;
b) Consilierul local pune mâna stângă pe Constituţie şi pe Biblie sau, după opţiune, numai
pe Constituţie şi dă citire următorului 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 Avrig. Aşa să îmi ajute Dumnezeu!”
După citirea jurământului, care este imprimat pe un formular special, pronunță cuvântul
„JUR” și îl semnează în două exemplare. Un exemplar se păstrează la dosarul de validare, iar al
doilea se înmânează consilierului local.
Consilierul local al cărui mandat a fost validat care refuză să depună jurământul este
considerat demisionat de drept.
Pe perioada citirii şi depunerii jurământului întreaga asistenţă se ridică în picioare,
marcându-se astfel solemnitatea momentului.
Aceeași procedură va fi urmată și în cazul depunerii jurământului de către Primarul ales .
Invit să depună jurământul consilieri locali în ordine alfabetică.
În următoare ordine alfabetică, consilierii locali prezenți depun jurămîntul:
1.

Dl Alexandru-Gheorghe CĂBUZ - PMP

2.

Dl Santinel Nicolae DAN - PNL

3.

Dl Gheorghe FARCAȘ - PNL
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4.

Dl Gheorghe-Aurel FLOREA – PSD

5.

Dl Vasile GAVRILĂ - FDGR

6.

Dna Sanda Maria GRIGORAȘ - PNL

7.

Dna Daniela JUGĂREAN - PNL

8.

Dl Florin JUGĂREAN - PNL

9.

Dl Leopold Alfred KLINGEIS - FDGR

10.

Dl Lazăr-Teodor LĂZĂROAIE - PNL

11.

Dl Claudiu-Dumitru PRISĂCARU - PNL

12.

Dl Ioan SPIRIDON-GAFTON – Independent

13.

Dl Gheorghe-Daniel STOICA - PMP

14.

Dl Ciprian STOIȘOR - PNL

15.

Dna Ramona Dakmar VERDONI - FDGR
Dl Florea: Îl invit pe domnul David Adrian Dumitru, Primarul ales al orașului Avrig să

citească și să semneze jurământul.
Dl Primar Adrian Dumitru David rostește jurământul în sistem online de pe o platformă
de videoconferință.
Dna Moisă: În cele ce urmează, dau cuvântul secretarului general al unității administrativ
- teritoriale pentru concluzii.
Dl Grancea: În încheierea ceremoniei de constituire a Consiliului Local al orașului Avrig
vă prezint următoarele:
•

Prin Ordinul al Prefectului Județului Sibiu nr. 316/2020 au fost stabiliți un număr de 17

mandate de consilieri locali;
•

La ședință au fost prezenți un număr de 15 consilieri locali, respectiv :

1.

Dl Alexandru-Gheorghe CĂBUZ - PMP

2.

Dl Santinel Nicolae DAN - PNL

3.

Dl Gheorghe FARCAȘ - PNL

4.

Dl Gheorghe-Aurel FLOREA – PSD

5.

Dl Vasile GAVRILĂ - FDGR

6.

Dna Sanda Maria GRIGORAȘ - PNL

7.

Dna Daniela JUGĂREAN - PNL

8.

Dl Florin JUGĂREAN - PNL

9.

Dl Leopold Alfred KLINGEIS - FDGR

10.

Dl Lazăr-Teodor LĂZĂROAIE - PNL
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11.

Dl Claudiu-Dumitru PRISĂCARU - PNL

12.

Dl Ioan SPIRIDON-GAFTON – Independent

13.

Dl Gheorghe-Daniel STOICA - PMP

14.

Dl Ciprian STOIȘOR - PNL

15.

Dna Ramona Dakmar VERDONI - FDGR

•

Au depus jurământul un număr de 15 consilieri locali, respectiv:

Dl Alexandru-Gheorghe CĂBUZ - PSD
2.

Dl Santinel Nicolae DAN - PNL

3.

Dl Gheorghe FARCAȘ - PNL

4.

Dl Gheorghe-Aurel FLOREA – PSD

5.

Dl Vasile GAVRILĂ - FDGR

6.

Dna Sanda Maria GRIGORAȘ - PNL

7.

Dna Daniela JUGĂREAN - PNL

8.

Dl Florin JUGĂREAN - PNL

9.

Dl Leopold Alfred KLINGEIS - FDGR

10.

Dl Lazăr-Teodor LĂZĂROAIE - PNL

11.

Dl Claudiu-Dumitru PRISĂCARU - PNL

12.

Dl Ioan SPIRIDON-GAFTON – Ind.

13.

Dl Gheorghe-Daniel STOICA - PMP

14.

Dl Ciprian STOIȘOR - PNL

15.

Dna Ramona Dakmar VERDONI - FDGR

•

Au absentat motivat un număr de 1 consilieri locali respectiv dl Doru Teodorescu.
Dl Grancea: Având în vedere invalidarea mandatului de consilier local al dlui Adrian

Dumitru David și validarea de către Judecătoria Avrig a mandatului supleantului, dl Halmaghi
Ionuț Emilian, aflat pe listele Partidului Național Liberal, conform art. 119 din Codul
administrativ, vă aduc la cunoștință că acesta va depune depune jurământul în prima ședință a
consiliului local al orașului Avrig.
Dl Grancea: În calitate de Secretar General al orașului Avrig, am obligația legală de a vă
aduce la cunoștință faptul că Primarul orașului Avrig și consilierii locali au obligația depunerii
următoarelor declarații:
1. Declaraţie de avere și declarație de interese, conform Legii nr. 176/ 2010;
2. Declaraţie pe proprie răspundere, conform prevederilor OUG nr. 24/ 2008;
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3. Declaraţie privind incompatibilităţile, conform prevederilor Legii nr. 161/ 2003 privind unele
măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi
în domeniul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările
ulterioare, precum și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
În ipoteza în care vă aflaţi întruna din situaţiile prevăzute de legea susmenționată, aveți obligaţia
legală ca în termen de 15 zile de la data constituirii să renunțați la una dintre calitățile care
produc această stare de incompatibilitate.
Dna Moisă: Dau cuvântul dlui primar pentru a spune câteva cuvinte.
Dl primar adresează un mesaj către noii consilieri și către cetățenii orașului Avrig cu
privire la responsabilitatea și importanța încrederii acordate.
Dl Florea: Ca urmare a faptului că a fost depus jurământul de către consilierii locali și de
către primarul ales, declar închisă Ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al
orașului Avrig.

SECRETAR GENERAL

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mircea Grancea

Gheorghe Aurel FLOREA
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