Nr. 4430/28.10.2020
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BLĂJEL
PROCES VERBAL AL
ŞEDINŢEI PRIVIND CEREMONIA DE CONSTITUIRE
A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BLĂJEL
Prefectul Județului Sibiu, dl Crețu Mircea Dorin
Bună ziua! Deschidem ședința cu intonarea Imnului de Stat al
României.
În temeiul Ordinului nr. 452/21.10.2020, emis de Prefectul Județului Sibiu,
au fost convocați, prin Convocatorul nr. 4373/23.10.2020 consilierii locali
precum si primarul comunei, declarați aleși la alegerile autoritatilor publice locale
din data de 27 septembrie 2020, ale căror mandate au fost validate de instanța de
judecată, pentru ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al
comunei Blăjel , în data de 28 octombrie 2020, ora 14,00.
În urma alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din data
de 27.09.2020 au fost validate un număr de 10 mandate de consilieri locali, din
totalul de 11 consilieri locali, stabilite prin Ordinul Prefectului Județului Sibiu nr.
316/2020 și mandatul Primarului ales al comunei domnul Mărginean Marius.
Scopul ședinței de astăzi este Constituirea Consiliului Local al comunei
Blăjel, ca urmare a alegerilor autorităților administrației publice locale din data de
27 septembrie 2020 si depunerea juramantului de catre alesii locali.
Lucrările Ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al
comunei Blăjel vor fi conduse de cel mai în vârstă dintre consilierii locali,
domnul Făgădar Ioan, ajutat de 2 dintre cei mai tineri consilieri locali,
respectiv domnul Nistor Ionuț Gheorghe și domnul Man Adrian.
Dau cuvântul doamnei Ioana Ghiorghe, Secretarul General al comunei
Blăjel, pentru a da citire Încheierilor Civile pronunțate de Judecătoria Mediaș Secția Generală privind validarea mandatelor consilierilor locali, respectiv
validarea mandatului de Primar.
Secretarul General al comunei Blajel doamna Ioana Ghiorghe
Secretar: Dă citire dispozitivului Încheierii Civile nr. 2289/CC/2020 din
16 octombrie 2020 pronunțată de Judecătoria Mediaș în dosarul civil nr.
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4060/257/2020 prin care a fost validat mandatul consilierilor locali, în urma
alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din data de 27
septembrie 2020:
În continuare, dă citire dispozitivului Încheierii Civile nr. 2255/CC/2020
din data de 15 octombrie 2020 pronunțată de Judecătoria Mediaș în dosarul civil
nr. 4059/257/2020 prin care a fost validat mandatul Primarului comunei Blăjel,
domnul Mărginean Marius, în urma alegerilor pentru autoritățile administrației
publice locale din data de 27 septembrie 2020:
Prefectul Județului Sibiu, dl Crețu Mircea Dorin
Mulțumesc! Dau cuvântul domnului Făgădar Ioan, cel mai în vârstă
consilier, pentru a prezenta procedura de depunere a Jurământului de către
consilierii locali și Primarul ales.
Președintele de vârstă, dl.Făgădar Ioan
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 validați vor fi invitați, în ordine alfabetică, să citească
jurământul de credință în fața mesei special amenajate, pe care se află un
exemplar din Constituția României și Biblie;
b) Consilierul local pune mâna stângă pe Constituție și pe Biblie sau, după
opțiune, numai pe Constituție și dă citire următorului jurământ:
„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot
ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei
Blajel. Așa 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 și depunerii jurământului întreaga asistență se ridică în
picioare, marcându-se astfel solemnitatea momentului.
Aceeași procedură va fi urmată și în cazul depunerii jurământului de către
Primarul ales .
2

Invit să depună jurământul consilieri locali în ordine alfabetică:
1. Domnul ANDREI IOAN NICUŞOR consilier local din partea Partidului
National Liberal depune juramantul de credinta;
2. Domnul BOEŞAN MIHAI consilier local din partea Partidului Miscarea
Populara depune juramantul de credinta;
3. Domnul COSTIN NICOLAE consilier local din partea Partidului National
Liberal depune juramantul de credinta;
4. Domnul FÃGÃDAR IOAN consilier local din partea Partidului National
Liberal depune juramantul de credinta;
5. Domnul MAN ADRIAN consilier local din partea Partidului Miscarea
Populara depune juramantul de credinta;
6. Domnul NISTOR IONUŢ GHEORGHE consilier local din partea
Partidului National Liberal depune juramantul de credinta;
7. Doamna ROMAN ALINA consilier local din partea Partidului Social
Democrat depune juramantul de credinta;
8. Domnul VANDOR DUMITRU ALIN consilier local din partea Partidului
Miscarea Populara depune juramantul de credinta;
9. Domnul VANDOR COSMIN GHEORGHE consilier local din partea
Partidului National Liberal;
10. Domnul VANDOR MIHAI consilier local din partea Partidului Miscarea
Populara depune juramantul de credinta;
Îl invit pe domnul Mărginean Marius, Primarul ales al comunei Blăjel, să
citească și să semneze jurământul.
Domnul MARIUS MARGINEAN primar ales din partea Partidului National
Liberal depune juramantul de credinta;
Prefectul Județului Sibiu, dl Crețu Mircea Dorin
În cele ce urmează, dau cuvântul secretarului general al unității
administrativ - teritoriale pentru concluzii.
Secretarul General al comunei Blăjel doamna Ioana Ghiorghe
În încheierea ceremoniei de constituire a Consiliului Local al comunei
Blajel vă prezint următoarele:
 Prin Ordinul al Prefectului Județului Sibiu nr. 316/2020 au fost stabiliți un
număr de 11 consilieri locali;
 La ședință au fost prezenți un număr de 10 consilieri locali
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 Au depus jurământul un număr de 10 consilieri locali;
 Au depus jurământul online – nu e cazul;
 Au refuzat să depună jurământul un număr de – nu e cazul - consilieri
locali;
 Au absentat motivat un număr de – nu e cazul - consilieri locali;
 Au absentat nemotivat un număr de – nu e cazul - consilieri locali.
Ne aflam in situatia in care va fi necesara validarea unui supleant de pe lista
de candidati ai Partidului National Liberal, ca urmare a renuntarii la mandatul de
consilier local a domnului Marius Marginean care a optat pentru functia de primar
al comunei, demers care a fost initiat inca din data de 27.10.2020, prin depunerea
cererii la Judecatoria Medias. Astfel, in prima sedinta, daca pana la acea data
mandatul acestuia va fi validat, va depune juramantul si candidatul aflat pe pozitia
6 a listei de candidati depusa de PNL, care va completa astfel numarul
consilierilor locali in functie, pana la numarul stabilit prin Ordinul prementionat.
Totodata, in calitate de Secretar General al comunei Blăjel, am obligația
legală de a vă aduce la cunoștință faptul că alesii locali, respectiv Primarul ales,
domnul Mărginean Marius și consilierii locali au obligația depunerii următoarelor
declarații:
1. Declaraţie de avere și declarație de interese, conform Legii nr. 176/ 2010;
Potrivit art. 4 din actul normativ mentionat:
„(1) Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se depun în termen de 30
de zile de la data numirii sau a alegerii în funcţie ori de la data începerii
activităţii.
(2) Persoanele prevăzute de prezenta lege au obligaţia să depună sau să
actualizeze declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese anual, cel mai târziu la
data de 15 iunie. Declaraţiile de avere se întocmesc după cum urmează: pentru
anul fiscal anterior încheiat la 31 decembrie, în cazul veniturilor, respectiv
situaţia la data declarării pentru celelalte capitole din declaraţie.
3) În termen de cel mult 30 de zile de la data încheierii mandatului sau a încetării
activităţii, persoanele prevăzute de prezenta lege au obligaţia să depună noi
declaraţii de avere şi declaraţii de interese.”
2. Declaraţie pe proprie răspundere, conform prevederilor OUG nr. 24/ 2008;
Dispozitiile art. 5 stipuleaza:
(1) Persoanele care candidează, au fost alese sau au fost numite în una dintre
demnităţile ori funcţiile prevăzute la art. 3 lit. b)-h^1) din actul normativ, cu
excepţia celor care la data de 22 decembrie 1989 nu împliniseră vârsta de 16 ani,
fac o declaraţie pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa
acestuia, în sensul că au avut sau nu calitatea de lucrător al Securităţii sau de
colaborator al acesteia. Verificarea calităţii de lucrător al Securităţii ori de
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colaborator al acesteia se face din oficiu pentru persoanele care au candidat, au
fost alese sau numite în demnităţile ori în funcţiile prevăzute la art. 3 lit. b)-h^1),
inclusiv pentru cele aflate în exerciţiul respectivelor demnităţi ori funcţii la data
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
Ati depus aceste declaratii, odata cu depunerea candidaturii la Biroul electoral de
Circumscriptie nr. 21 Blajel urmand probabil ca acestea sa fie communicate
CNSAS.
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
sancţionareacorupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, precum și
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare. In acest sens de interes sunt dispozitiile
art. 88 care stabileste situatile in care functia pe care o detineti acum e
incompatibila cu exercitarea altor functii sau calitati iar in art. 90 sunt prevazute
situatiile in care va puteti afla in conflict de interese.
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.
Preşedinte de vârstă dl. Făgădar Ioan
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 comunei Blăjel.
Sedinta se incheie la ora 14.30.
Presedinte de varsta
Fagadar Ioan

Secretar general
Ioana Ghiorghe
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