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Proces-verbal 
încheiat astăzi 16.07.2021 

cu ocazia ședinței privind ceremonia de constituire 

 a Consiliului local  Cojasca, județul Dâmbovița  
 
 

Urmare a alegerilor locale parțiale din data de 27.06.2021, Prefectul județului 

Dâmbovița, prin Ordinul nr. 308/14.07.2021, a convocat consilierii locali pentru 

şedinţa privind ceremonia de constituire a consiliului local Cojasca, județul 

Dâmbovița, în baza Încheierii  definitive a Judecătoriei Târgoviște nr. 

2587/13.07.2021.  

 Prefectul județului Dâmbovița a comunicat secretarului general al unităţii 

administrativ-teritoriale data şi ora pentru şedinţa privind ceremonia de constituire 

a consiliului local la care participă domnul consilier juridic Ghiță Ion, reprezentantul 

Instituției Prefectului județului Dâmbovița.  

Secretarul general al comunei Cojasca, județul Dâmbovița, a comunicat  

consilierilor locali  ale căror mandate au fost validate data şi ora şedinţei privind 

ceremonia de constituire convocată de prefect, prin adresa nr.7581/14.07.2021 și 

convocator cu semnături de primire.   

   Secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale a întocmit lista cu 

persoanele ce compun prezidiul şedinţei şi a  efectuat prezenţa consilierilor declaraţi 

aleşi, ale căror mandate au fost validate, invitaţi la şedinţă prin semnarea 

convocatorului, prevăzut în anexa nr. 1. 

 S-a constatat prezența la ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului 

local Cojasca, a unui număr de 15 consilieri locali aleși la data de 27.06.2021 și care 

sunt validați prin încheierea Judecătoriei Târgoviște. 
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  Ședința de constituire a consiliului local Cojasca  se deschide de către domnul 

Ghiță Ion din partea Instituției Prefectului județului Dâmbovița, desemnat prin ordin 

de către prefect, care participă la ceremonie. 

Acesta prezintă: 

-  numărul de consilieri locali  aleşi la data de 27.06.2021-15; 

- numărul de consilieri locali aleşi, prezenţi la ceremonie- 15;  

- numărul de consilieri locali aleşi, absenţi- 0; 

- îndeplinirea condiţiilor 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, cu modificările şi completările ulterioare;  

- numărul de invitaţi care participă la ceremonie 10 ; 

- scopul şedinţei – constituirea Consiliului Local al comunei Cojasca, județul 

Dâmbovița, urmare alegerilor parțiale  din data de 27.06.2021; 

- lucrările şedinţei de constituire, în conformitate cu prevederile art. 116 alin. 

(4) din O.U.G. nr.57/2019, 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 

Năvrăpescu Mihai , născut la data de 23.08.1954, iar cei mai tineri consilieri aleşi 

sunt domnul  Pandele Iosif născut la data de 30.06.1992 și domnul  Nicuț Costel , 

născut la data de 19.04.1982 care sunt invitaţi să preia conducerea şedinţei.  

Preşedintele de vârstă roagă secretarul general al unităţii administrativ – 

teritoriale, doamna Cîrstina Maria să prezinte încheierea nr. 2587/13.07.2021 

pronunţată de Judecătoria Târgoviște, prin care sunt validate mandatele consilierilor 

locali, declaraţi aleşi, apoi supune votului proiectul ordinei de zi: 

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

mandate au fost validate de  judecătorie. 
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S-a trecut la dezbaterea problemelor ordinii de zi:  

I. Depunerea jurământului de către consilierii declaraţi 
aleşi,  ale căror mandate au fost validate prin Încheierea nr. 
2587/13.07.2021 a  Judecătoriei Târgoviște.  

 

La ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului local participă un 

număr de  15 consilieri locali aleși.  

Preşedintele de vârstă, domnul Năvrăpescu Mihai  a invitat 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 Cojasca, județul Dâmbovița. Aşa să îmi ajute Dumnezeu!”.  

Formula religioasă de încheiere va respecta libertatea convingerilor religioase, 

jurământul putând fi depus şi fără formula religioasă. Jurământul este  imprimat pe 

un formular special şi se semnează, în două exemplare, de fiecare ales local. 

       Jurământul a fost depus după următoarea procedură: Domnul președinte de 

ședință care conduce ședința, a chemat în ordine alfabetică consilierii locali validați să 

citească jurământul,  iar aceștia s-au prezentat pe rând, în faţa unei mese special 

amenajate, pe care se află un exemplar din Constituţia României şi Biblia. Consilierii 

locali au pus  pune mâna stângă atât pe Constituţie, cât şi pe Biblie, şi au dat citire 

jurământului, după care au  semnat jurământul de credinţă, care este  imprimat pe un 

formular special ( prevăzut în Anexa nr.2).  

Un exemplar al jurământului se păstrează la dosarul de constituire, iar al 

doilea se este înmânat consilierului local ales. Dosarul de constituire se păstrează 

de către secretarul general al unităţii  administrativ-teritoriale. 

Nu există cazuri de refuz de depunere a jurământului din partea consilierilor 

locali aleși   

Lista consilierilor locali care au depus jurământul prevăzut de lege, este 

următoarea: 
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Nr crt.  Nume și  Prenume Apartenenţa politică  

1.  Micu Nicolae  Partidul Național Liberal 

2.  Tetea Dumitru  Partidul Național Liberal 

3.  Lipan Nicolae Partidul Național Liberal 

4.  Nicuț Costel Partidul Național Liberal 

5.  Stoica Ionuț Partidul Național Liberal 

6.  Ciunel Marian  Partidul Național Liberal 

7.  Obrete Nicolae  Partidul Național Liberal 

8.  Bamboi Marcel Partidul Național Liberal 

9.  Tudorache Nicolae  Partidul Național Liberal 

10.  Eftimie Ion Partidul Social Democrat 

11.  Petre Jeanina Loredana  Partidul Social Democrat 

12.  Caraian Bebe Partidul Social Democrat 

13.  Năvrăpescu Mihai Partidul Social Democrat 

14.  Ungureanu Gheorghe-Cristinel Partidul Social Democrat 

15.  Pandele Iosif Partidul Social Democrat 

 

 Se constată că numărul consilierilor locali  care au depus jurământul în 

condiţiile art. 116 alin. (5) din O.U.G. nr.57/2019, cu modificările şi completările 

ulterioare, este de 15, fiind mai mare decât primul număr natural strict mai mare 

decât jumătate din numărul membrilor consiliului local stabilit potrivit art. 112, 

astfel că data de azi 16.07.2021 este data constituirii Consiliului local al comunei 

Cojasca, județul Dâmbovița, iar potrivit art. 118 alin. (3) din O.U.G. nr.57/2019, cu 

modificările şi completările ulterioare,  Prefectul județului Dâmbovița va emite un 

Ordin privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului 

local, care se va comunica secretarului general al unității  administrativ-teritoriale și 

se aduce la cunoștință publică.  

Prin excepţie de la dispoziţiile art. 116 alin. (7) din O.U.G. nr.57/2019, cu 

modificările şi completările ulterioare, consilierul local  declarat ales care nu a putut 

depune jurământul, ca urmare a absenţei pentru motive temeinice, poate depune 

jurământul în cadrul primei şedinţe a consiliului local. Sunt considerate motive 

temeinice spitalizarea sau imobilizarea la pat, dovedită prin certificat medical, ori 

situaţii precum deplasarea în străinătate în interes de serviciu, evenimente de forţă 

majoră, cum ar fi inundaţii sau alte catastrofe care au împiedicat deplasarea, deces 

în familie ori alte situaţii similare. 
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             Nu au existat cazuri de refuz din partea consilierilor locali de a depune 

jurământul, potrivit legii.  

 Secretarul general al unității administrativ- teritoriale  a prezentat și  consemnat 

în procesul - verbal al ședinței privind ceremonia de constituire a consiliului local,  

următoarele: 

- Numărul de consilieri locali  stabiliți  potrivit legii  conform art.112 din Codul 

administrativ, este de 15;  

- Numărul de  consilieri locali validați de judecătoria Târgoviște este de -15  

- Numărul de consilieri locali prezenți la ședința privind ceremonia de 

constituire a Consiliului local Cojasca este de -15. 

- Numărul de consilieri locali care au depus jurământul la ședința privind 

ceremonia de constituire a consiliului local Cojasca, este de - 15 . 

- Numărul de consilieri care au refuzat să depună jurământul la ședința 

privind ceremonia de constituire a consiliului local  0. 

- Numărul de consilieri locali care absentează motivat, conform art.116 

alin.(8) din Codul administrativ 0 ; 

- Numărul  de  consilieri locali  care absentează nemotivat-0 

Un exemplar al procesului - verbal al ședinței privind ceremonia de constituire a 

consiliului local Cojasca, purtând număr de înregistrare, este  înmânat prefectului  sau 

reprezentantului prefectului care a participat la ceremonia de constituire a consiliului 

local. 

În termen de 3 zile de la data constituirii consiliului local Cojasca, în 

condiţiile art. 118 alin. (2) din O.U.G. nr.57/2019, cu modificările şi completările 

ulterioare, Prefectul județului Dâmbovița emite un Ordin privind constatarea 

îndeplinirii condiţiilor legale de constituire a consiliului local Cojasca, care se 

comunică secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale şi se aduce la 

cunoştinţă publică. 

Ordinul prefectului prevăzut la art. 118 alin.(3), respectiv alin. (4) prevede, 

dacă este cazul, şi situaţiile în care este necesară validarea mandatelor supleanţilor. 

Ordinul prefectului care cuprinde situaţiile în care este necesară validarea 

mandatelor supleanţilor se comunică judecătoriei/tribunalului în a cărei rază 

teritorială se află circumscripţia electorală pentru care au avut loc alegeri, partidelor 
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politice şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au propus 

candidaţi şi secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 

 Preşedintele de vârstă a declarat ședința închisă. 

Președintele de vârstă a declarat ședința închisă. Astfel  s-a încheiat 

ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului local Cojasca, județul 

Dâmbovița.   

 
 

 

 

Președinte de vârstă  
     Năvrăpescu Mihai 
 
 
n 

 

Secretar General Comună   

 jr. Cîrstina Maria   

L.S. 


