
Proces verbal 
 

al sedintei privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Plenita 
Incheiat azi 23.10.2020 

 
Prin Ordinului Prefectul Judetului Dolj nr. 406 din 21.10.2020, au fost convocati consilierii locali, 
declarati alesi in urma alegerilor administratiei publice locale din data de 27.09.2020, ale caror 
mandate au validate de catre Judecatoria Bailesti, sa participe la sedinta privind ceremonia de 
constituire a Consililui Local al Comunei Plenita. 
La sedinta participa in calitate de reprezentant al Prefectului Judetului  Dolj – doamna Laura Vladoiu, 
consilier juridic in cadrul Institutiei Prefectului Judetului Dolj si domnul Calafeteanu Mihai Puiu - 
primarul in functie al comunei Plenita, declarat ales in urma alegerilor administratiei publice locale din 
data de 27.09.2020 si validat de catre Judecatoria Bailesti, prin Incheierea nr. 237 din 14.10.2020, in 
functia de primar al comunei Plenita. 
La convocarea telefonica a secretarului general al comunei Plenita au raspuns toti consilierii 
nominalizati in anexa la O.P. nr. 406/2020. 
Secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale face prezenţa consilierilor declaraţi aleşi, ale 
căror mandate au fost validate, invitaţi la şedinţă prin semnarea convocatorului. 
Reprezentant al Prefectului Judetului  Dolj – doamna Laura Vladoiu - consilier juridic in cadrul 
Institutiei Prefectului Judetului Dolj, deschide sedința de constituire a consiliului local. In continuare 
prezinta numărul de consilieri locali aleşi la data de 27.09.2020, numărul de consilieri aleşi, prezenţi la 
ceremonie, numărul de consilieri aleşi, absenţi, 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.112/171 din O.U.G. nr.57/2019, cu 
modificările şi completările ulterioare, după caz, numărul de invitaţi care participă la ceremonie si 
scopul şedinţei – constituirea Consiliului Local al comunei Plenita, urmare alegerilor autorităţilor 
publice locale din 27.09.202 
Lucrările şedinţei de constituire, în conformitate cu prevedrile 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 Pleniceanu Nicolae, 
născut la data de 17.04.1955, iar cei mai tineri consilieri aleşi sunt domnii Serban Petre Cristian si 
Duda Dragos Cristian, născuţi la data de 02.07.1982 respectiv 11.01.1979, care sunt invitaţi să preia 
conducerea şedinţei. Preşedintele de vârstă roagă secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale 
să prezinte încheierea pronunţata de judecătoria Bailesti, prin care sunt validate mandatele consilierilor 
locali, declaraţi aleşi, apoi supune votului proiectul ordinei de zi: 
1.Depunerea jurământului de către consilierii declaraţi aleşi. 
2.Depunerea jurământului de către primar. 
 
Punctul 1.Depunerea jurământului de către consilierii declaraţi aleşi; 
Preşedintele de vârstă invită consilierii locali declaraţi aleşi, ale căror mandateau fost validate, să 
depună  jurământul. 
Un exemplar al jurământului se păstrează la dosarul de constituire, iar al doilea se înmânează 
consilierului local ales. Dosarul de constituire se păstrează de către secretarul general al unităţii 
administrativ-teritorial.  
 
Punctul 2.Depunerea jurământului de către primar. 
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. 
Secretarul general al comunei Plenita prezinta si consemneaza în procesul - verbal al ședinței privind 
ceremonia de constituire a consiliului local Plenita următoarele: 



Nr. consilieri locali stabiliți prin ordin al prefectului, conform art.112/171 din Codul administrativ – 
13; 
Nr. consilieri locali validați de judecătoria Bailest i-  13; 
Nr. consilieri locali prezenți la ședință – 13; 
Nr. consilieri locali care au depus jurământul la ședința privind ceremonia de constituire a consiliului 
local – 13; 
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.  
Secretarul general al unității administrativ- teritoriale va 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 şi cele din O.U.G. nr. 57/2019, referitoare 
la conflictul de interese și regimul incompatibilităților aleșilor locali, aspect ce va fi consemnat şi în 
procesul-verbal al şedinţei.   
Preşedintele de vârstă declară ședința închisă. 
  
 
Presedinte de sedinta,      Secretar general, 
Pleniceanu Nicolae        Marian Adrian 
  


