ROMÂNIA
U.A.T. COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI,
CONSILIUL LOCAL TOMEȘTI,
NR. 14509 DIN 26.10.2020

P R O C E S - V E R B A L,
Încheiat astăzi 26.10.2020, în cadrul şedinţei privind ceremonia de constituire a Consiliului
local al comunei Tomești, judeţul Iaşi. Şedinţa de astăzi a fost convocată prin Ordinul Prefectului
Județului Iași nr. 268/19.10.2020, se desfășoară la Sala Sporturilor Tomești, având ca ordine de zi
depunerea jurământului de către consilierii declaraţi aleşi ai Consiliului Local Tomești, ale căror
mandate au fost validate de judecătorie, urmare alegerilor locale din 27 septembrie 2020.
La şedinţa de astăzi participă reprezentantul Instituției Prefectului Județului Iași, doamna
Ecaterina Neculăeș, desemnată prin Ordinul Prefectului nr. 268/2020, primarul în funcție, domnul
Timofte Ștefan, secretarul general al comunei, domnul Mancaș Gabriel, cetățeni din comuna
Tomești precum și alte oficialități.
De asemenea sunt prezenți şi următorii consilieri locali validați în urma scrutinului pentru
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din 27 septembrie 2020:
Nr. crt.
Numele și prenumele
Formațiunea politică
1.

Bîrleanu Pavel

Partidul Național Liberal

2.

Canură Alina-Mihaela

Partidul Național Liberal

3.

Chelban Gheorghiță
Raimond
Craus Ionel

Partidul Național Liberal

4.
5.

Partidul Social Democrat
Alianța Politică USR - PLUS

6.

Herghelegiu Marius
Petronel
Iacob Liviu-Maricel

7.

Miron Mihaela

Partidul Național Liberal

8.

Nane Dumitru

Partidul Social Democrat

9.

Palimariciuc Radu

10.

Patrașcu Radu

Partidul Național Liberal

11.

Roman Vasile

Partidul Social Democrat

12.

Rus Cristian-Mihail

13.

Silvaș Vasile

Partidul Național Liberal

14.

Tarcan Mariana

Partidul Național Liberal

15.

Timofte Petru

Partidul Național Liberal

16.

Tololoi Alexandru

Partidul Național Liberal

Preşedinte de vârstă,
Consilier local,
Dumitru Nane

Partidul Național Liberal

Alianța Politică USR - PLUS

Partidul Mișcarea Populară

Secretar general al comunei,
Gabriel Mancaș
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Secretarul general al comunei Tomești, Mancaș Gabriel, a comunicat consilierilor locali ale
căror mandate au fost validate data și ora ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului
Local Tomești, convocată prin Ordinul Prefectului Județului Iași nr. 268 din 19.10.2020, potrivit
dispozițiilor art. 116 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2020
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
De asemenea secretarul general al comunei a întocmit lista cu persoanele ce conduc
ședința, respectiv cel mai în vârstă consilier local, domnul Nane Dumitru, ajutat de doi dintre cei
mai tineri consilieri locali, doamna Canură Alina-Mihaela și domnul Tololoi Alexandru, ale căror
mandate au fost validate. Se efectuează prezența consilierilor declarați aleși, ale căror mandate au
fost validate, find invitați să semneze convocatorul prevăzut în Anexa nr.1.
Ședința de constituire a consiliului local se deschide de reprezentantul Institutiei Prefectului
- Judetul Iași, doamna Ecaterina Neculăeș, desemnată prin ordin de către prefect să participe la
ceremonie, care prezintă :
- numărul de consilieri locali aleși la data de 27.09.2020: 17;
- numărul de consilieri locali aleși, prezenți la ceremonie: 16;
- numărul de consilieri locali aleși, absenţi: 0;
- îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 116 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului României nr. 57/2019, privind Codul administrativ, 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 Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019, privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, după caz;
- numărul de invitaţi care participă la ceremonie: 15;
- scopul şedinţei – constituirea Consiliului Local al comunei Tomești, județul Iași,
urmare alegerilor autorităţilor administrației publice locale din 27 septembrie 2020;
- lucrările ședinței de constituire, în conformitate cu dispozițiile art. 116 alin. (4) din
Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare, fiind conduse de cel mai în vârstă consilier local al cărui
mandate a fost validat, domnul Nane Dumitru, născut la data de 08.07.1956, ajutat de doi dintre cei
mai tineri consilieri locali ale căror mandate au fost validate respectiv doamna Canură AlinaMihaela si domnul Tololoi Alexandru, născuţi la data de 04.07.1985, respectiv 13.03.1986, care
sunt invitaţi să preia conducerea şedinţei.
Întrucât este sosită de la Judecătorie și încheierea de validare a primarului ales al comunei,
ședința de astăzi va fi completată cu pct. 2 de pe ordinea de zi respectiv: depunerea jurământului
de către primarul declarat ales al comunei Tomești.
Preşedinte de vârstă,
Consilier local,
Dumitru Nane

Secretar general al comunei,
Gabriel Mancaș
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Reprezentantul Prefectului Județului Iași, doamna Ecaterina Neculăeș, dă cuvântul apoi
președintelui de vârstă care, supune spre aprobare proiectul ordinii de zi:
I. Depunerea jurământului de către consilierii declaraţi aleşi ai Consiliului Local Tomești,
ale căror mandate au fost validate de judecătorie, urmare alegerilor locale din 27
septembrie 2020.
II. Depunerea jurământului de către primarul declarat ales al comunei Tomești, domnul
Timofte Ștefan, al cărui mandat a fost validat de judecătorie, urmare alegerilor locale
din 27 septembrie 2020.
Cu 16 voturi pentru, 0 împotrivă și 0 abțineri, ordinea de zi a fost aprobată.
Se trece la pct. I de pe ordinea de zi.
I. Depunerea jurământului de către consilierii declaraţi aleşi ai Consiliului Local Tomești,
ale căror mandate au fost validate de judecătorie, urmare alegerilor locale din 27 septembrie
2020.
Președintele de vârstă solicită secretarului general al comunei să prezinte încheierea pronunţată
de judecătorie, prin care sunt validate mandatele consilierilor locali, declaraţi aleşi.
După ce se dă citire încheierii de validare preşedintele de vârstă invită consilierii locali
declaraţi aleşi, ale căror mandate au fost validate, să depună, potrivit art. 117 alin. (1) din
Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare, 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 Tomești, județul Iași. Aşa să îmi
ajute Dumnezeu!”. Formula religioasă de încheiere va respecta libertatea convingerilor
religioase, jurământul putând fi depus și fără formula religioasă. Jurământul s-a imprimat pe un
formular special și se semnează, în două exemplare, de fiecare ales local.
Jurământul se depune după următoarea procedură: Unul dintre consilierii locali declarați aleși,
care conduce ședința, va chema în ordine alfabetică consilierii locali să citească jurământul, iar
aceștia se vor prezenta pe rând, în faţa mesei special amenajate, pe care se află un exemplar din
Constituţia României şi Biblia. Consilierul va pune mâna stângă atât pe Constituţie, cât şi pe
Biblie, şi va da citire jurământului, după care va semna jurământul de credinţă, care va fi imprimat
pe un formular special, prevăzut în Anexa nr. 2.
Un exemplar al jurământului se păstrează la dosarul de constituire, iar al doilea se înmânează
consilierului local. Dosarul de constituire se păstrează de către secretarul general al unității
administrativ-teritoriale.
De asemenea în încheierea judecătoriei aste menționat faptul că mandatul de consilier local al
domnului Timofte Ștefan, din partea Partidului Național Liberal, a fost invalidat de instanță, ca
urmare a declarației de renunțare depusă înainte de procedura validării, conform prevederilor art.
115 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, candidatul optând pentru funcția de
primar al comunei Tomești.

Preşedinte de vârstă,
Consilier local,
Dumitru Nane

Secretar general al comunei,
Gabriel Mancaș
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Se trece la pct. II de pe ordinea de zi.
II. Depunerea jurământului de către primarul declarat ales al comunei Tomești, domnul
Timofte Ștefan, al cărui mandat a fost validat de judecătorie, urmare alegerilor locale din 27
septembrie 2020.
Preşedintele de vârstă prezintă rezultatul validării alegerii primarului şi invită unul dintre
cei doi consilieri mai tineri, care îl asistă, să citească încheierea judecătoriei, apoi invită primarul
ales să citească şi să semneze jurământul.
Primarul depune jurământul prevăzut la art. 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului
României nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
După depunerea jurământului, primarul ales, intră în exerciţiul de drept al mandatului.
Închiderea ceremoniei de constituire
Secretarul general al comunei Tomești prezintă și consemnează în procesul - verbal al
ședinței privind ceremonia de constituire a consiliului local următoarele:
 Nr. consilieri locali stabiliți prin ordinul al prefectului, conform art.112 din Codul
administrativ: 17;
 Nr. consilieri locali validați de judecătorie: 16;
 Nr. consilieri locali prezenți la ședință: 16;
 Nr. consilieri locali care au depus jurământul la ședința privind ceremonia de constituire a
consiliului local : 16;
 Nr. consilieri care au refuzat să depună jurământul la ședința privind ceremonia de
constituire a consiliului local: 0;
 Nr. consilieri locali, care absentează motivat, conform art.116 alin. (8) din Codul
administrativ: 0;
 Nr. consilieri locali care absentează nemotivat: 0;
De asemenea secretarul general al comunei aduce la cunoștința 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 și cele
din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019, privind Codul administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare, referitor la conflictul de interese și regimul
incompatibilităților aleșilor locali. Aceste reglementări au fost imprimate și înmânate, de către
secretarul comunei, pe baza unui extras din cele două acte normative pe suport scris, atât
primarului și consilierilor locali prezenți.
Având în vedere faptul ca prin Ordinul Prefectului - Județului Iași nr. 92 din 31.03.2020
pentru comuna Tomești s-a stabilit numarul mandatelor de consilieri locali de 17, iar un numar de
16 consilieri locali declarati aleși au fost validati de catre Judecătoria Iași, care au depus
jurământul și un număr de 1 consilier local declarat ales, a fost invalidat de către Judecatoria Iasi,
respectiv domnul Timofte Ștefan, motivat de faptul că acesta a optat pentru functia de primar al
comunei, ne aflam în situația în care este necesară validarea supleanților conform art. 119 din
Codul administrativ.
Astfel, este necesar validarea unui mandat, respectiv:
1. Beșleagă Ioan - supleant din partea Partidului Național Liberal
Urmare acestui fapt, se vor demara formalitățile în conformitate cu prevederile art. 119 din
Codul administrativ, în vederea validării mandatului supleant menționat.
Președinte de vârstă,
Secretarul general al comunei,
Consilier local,
Gabriel Mancaș
Dumitru Nane
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Primarul care a depus jurământul, domnul Timofte Ștefan adresează consilierilor mult success
în activitatea pe care o vor desfășura în cadrul Consiliului Local, asigurându-i de întreg sprijinul și
considerațiunea sa. Aceleași urări au fost adresate domnului primar și din partea consilierilor
locali.
Preşedintele de vârstă declară ședința închisă.
Procesul-verbal al ședinței privind ceremonia de constituire a consiliului local va fi semnat de
președintele de vârstă și de secretarul general al comunei.
Procesul-verbal al ședinței privind ceremonia de constituire a consiliului local va avea număr
de înregistrare, iar un exemplar va fi înmânat reprezentantului prefectului, doamnei Ecaterina
Neculăeș, care a participat la ceremonia de constituire a consiliului local.

Președinte de vârstă,
Consilier local,
Dumitru Nane

Secretarul general al comunei,
Gabriel Mancaș
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