
PROCES-VERBAL   

Incheiat astazi,  12.11.2020, in a doua sedința  privind ceremonia de constituire a
Consiliului Local al comunei Adășeni, judetul Botoșani .

În  baza  prevederilor  art.  116  alin.  (3)  din  O.U.G.  nr.  57/2019  privind  Codul
Administrativ,  secretarul  general  al  comunei  Adășeni,  prin  invitația  înregistrată  sub nr.
2943  din 11.11. 2020, a comunicat consilierilor locali ale căror mandate au fost validate
data  si  ora  ședinței  privind  ceremonia  de  constituire  a  Consiliului  Local  al  comunei
Adășeni , convocata prin Ordinul Prefectului Județului Botosani nr. 492/10.11.2020.

Secretarul  general  al  comunei  Adășeni   –  dl.  Florin  Cîrlan,  efectuează  prezenta
consilierilor declarati alesi, ale caror mandate au fost validate, respectiv: 

Nr.
Crt.

Numeleșiprenumele Apartenența
politică

Obs.

1. AILENEI ILIE PSD
2. AVĂDĂNEI DELIA-

EUGENIA
PSD

3. CEICOVSCHI  CORNEL PSD
4. CIAICOFSCHI  LAURENȚIU PNL
5. DĂMILEANU ION PSD
6. DRĂSLEUCĂ DUMITRU PSD
7. GHERMAN  MARICEL PNL
8. ZOIȚANU DĂNUȚ PNL
9. ZOIȚANU ILIE PRM

si ii invita sa semneze convocatorul.
Sedinta  este  deschisa  de  reprezentantul  Institutiei  Prefectului  –  Judetul  Botoșani,

dna. subprefect Zelincă  Rodică, care dă citire Ordinului Prefectului nr. 492/10.11.2020 de
convocare a consilierilor declarați alesi in sedinta de constituire, prezentand:

- numarul de consilieri locali alesi la data de 27.09.2020 - 9
- numarul de consilieri aleși, prezenți la ceremonie           - 9
- numărul de consilieri aleşi, absenţi        -   0 
- Sunt îndeplinite condiţiile 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 
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- numărul de invitaţi care participă la ceremonie -  0
- scopul şedinţei – depunerea juramantului de catre d-nii Ailenei Ilie, Ciaicofschi

Laurențiu , consilieri care au absentat motivat la prima ședință din data de 26.10.2020 și de
către d-na Avădănei Delia-Eugenia și d-nul Zoițanu Dănuț, consilieri care au fost validați
ulterior de către Judecătoria Săveni  prin încheierile date în data de 02.11.2020, respectiv
03.11.2020,    in  vederea  constituirii,  Consiliului  Local  al  comunei  Adășeni,  urmare
alegerilor autorităţilor publice locale din 27.09.2020.

- 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  prezent  este
domnul  Ciaicofschi Laurențiu  nascut la data de 14.08.1963  iar cei mai tineri consilieri
aleşi sunt:  domnul Drăsleucă Dumitru  și doamna Avădăni Delia-Eugenia , născuţi la data
de 13.12.1984 , respectiv 04.10.1983  , care sunt invitaţi să preia conducerea şedinţei.

Preşedintele de vârstă roagă secretarul general al unităţii administrativ – teritoriale să
prezinte  încheierile  pronunţate  de  judecătorie,  prin  care  sunt  validate  mandatele
consilierilor locali validați ulterior datei de 26.10.2020.

I. Depunerea jurământului de către consilierii locali, care au absentat motivat la
prima ședință privind ceremonia de constituire a Consiliului Local și de către consilierii
locali validați ulterior datei de 26.10.2020.

I.Depunerea jurământului de către consilierii locali, care au absentat motivat la
prima  ședință  privind  ceremonia  de  constituire  a  Consiliului  Local  și  de  către
consilierii locali validați ulterior datei de 26.10.2020.

Preşedintele  de  vârstă  invită  consilierii  locali, care  au  absentat  motivat  la  prima
ședință privind ceremonia de constituire a Consiliului Local și de către consilierii locali
validați ulterior datei de 26.10.2020, 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   Adășeni.
Aşa să - mi ajute Dumnezeu!”.

Jurământul s-a depus după următoarea procedură: Dl.  consilier local declarat ales,
care conduce ședința, a chemat în ordine alfabetică consilierii locali să citească jurământul,
iar  aceștia  s-au  prezentat  pe  rând,  în  faţa  mesei  special  amenajate,  pe  care  se  află  un
exemplar  din  Constituţia  României  şi  Biblia.  Consilierul  a  pus  mâna  stângă  atât  pe
Constituţie, cât şi pe Biblie, şi a dat citire jurământului, după care a semnat jurământul de
credinţă, imprimat pe un formular special.

Un exemplar al jurământului se păstrează la dosarul de constituire, iar al doilea s-a
înmânat consilierului local.

Închiderea ceremoniei de constituire

Secretarul general al comunei  Adășeni  prezintă și consemnează  în procesul - verbal
al  celei de a doua ședință,  privind ceremonia de constituire a consiliului local următoarele:



- Nr. consilieri locali stabiliți prin ordin al prefectului, conform art.112/171 din Codul
administrativ  - 9;

- Nr. consilieri locali validați de Judecătoria  Săveni -  9;
- Nr. consilieri locali prezenți la ședință – 9;
- Nr. consilieri locali care au depus jurământul la ședința privind ceremonia de constituire

a consiliului local – 4;
- 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;

     Având  in  vedere  faptul  ca  prin  Ordinul  Prefectului  Judetului  Botosani
nr.287/15.07.2020,  pentru  comuna  Adășeni   s-a  stabilit  numărul  mandatelor  de
consilieri locali de 9,  menționăm că un numar de 9 consilieri locali declarati alesi au
fost  validati  decatre  Judecatoria  Săveni  si  au  depus  juramantul  9  consilieri,  cu
mențiunea că 5 consilieri,  la ședința din data de 26.10.2020 și 4 consilieri la ședința de
azi, din data de 12.11.2020.

Secretarul  general  al  comunei  Adășeni,   aduce  la  cunoștința   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, înmânându-le acestora si extras din actele normative
menționate, precum si extras din OUG 57/2019 cu referire la CONSILIUL LOCAL, cu
rugămintea ca fiecare consilier local sa studieze aceste documente. 
Preşedintele de vârstă declară ședința închisă.

Preşedinte de vârstă,                           Secretar general al comunei  Adășeni ,

     Ciaicofschi Laurențiu                                             Cîrlan Florin 




