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Proces - Verbal

Incheiat azi, 27.10.2020, ora 12,00 la Casa Casatoriilor de pe Dealul Gradate, in 
§edinta privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al municipiului Slatina.

$edinta este publica, convocata prin Ordinul Prefectului Judetiilui Olt 
nr.356/23’. 10.2020.

Secretarul General al unitatii administrativ teritoriale a municipiului Slatina Mihai-Ion 
IDITA, prezinta persoanele ce compun prezidiul §edintei privind ceremonia de constituire 
a Consiliului Local al municipiului Slatina, respectiv: domnul Prefect HOMOREAN 
Florin-Constantin, domnul Trandafir Liviu-reprezentant al Prefectului judetiilui Olt, 
domnul Pre§edinte al Consiliului Judetean Olt OPRESCU Marius, domnul Primar al 
municipiului Slatina MOT Constantin-Stelian Emil, doamna BRATOI Eufrosina, domnul 
BERECHET Mirel-Alexandru, domnul COMANESCU Ionut-Ovidiu §i efectueaza 
prezenta consilierilor declarati ale§i ale caror mandate au fost validate, invitati la §edinta 
prin semnarea convocatomlui.

§edinta este deschisa de domnul Prefect HOMOREAN Florin-Constantin, desemnat 
prin Ordinul nr. 356/23.10.2020.

Acesta prezinta:
- numarul de consilieri locali ale§i la data de 27.09.2020 la nivelul umtatii 

administrativ teritoriale a municipiului Slatina, judetul Olt -21;
- numarul consilierilor ale§i prezenti la ceremonie - 17;
- numarul consilierilor ale§i care sunt absenti la ceremonie - 2;
- numarul invitatilor prezenti la ceremonie !%-

Prezinta, in baza incheierilor nr. 1476/15.10.2020 - validare mandate consilieri locali 
§i 1478/15.10.2020 - validare mandat Primar, pronuntate de Judecatoria Slatina, 
indeplinirea conditiilor art. 116 alin. (1) din OUG nr.57/2019, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, respectiv validarea unui numar natural strict mai mare decat 
jumatate din numarul membrilor consiliului local, respectiv 21 a§a cum a fost stabilit 
potrivit art. 112 din OUG nr.57/2019, cu modificarile §i completarile ulterioare.

In conformitate cu art. 116 alin. (4) din OUG nr.57/2019, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, lucrarile §edintei de constituire sunt conduse de cel mai in varsta 
consilier local al carui mandat a fost validat, ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri 
locali ale caror mandate au fost validate.



Din datele puse la dispozitie de catre Secretarul General al unitatii administrativ 
teritoriale a municipiului Slatina, judetul Olt, cel mai in varsta consilier ales este doamna 
BRATOI Eufrosina, nascuta la data de 24.07.1949, iar cei mai tineri consilieri ale§i sunt:

- Domnul COMANESCU Ionut-Ovidiu, nascut la data de 10.05.1991.
- Domnul BERECHET Mirel-Alexandra, nascut la data de 11.08.1989.
Acestea fiind spuse, doamna BRATOI Eufrosina, pre§edinte de varsta, este invitata sa 

preia conducerea §edintei.
Pre§edintele de varsta roaga pe Secretarul General al unitatii administrativ teritoriale a 

municipiului Slatina, judetul Olt, sa prezinte incheierile pronuntate de Judecatoria Slatina, 
prin care sunt validate mandatele consilierilor locali, declarati ale§i, apoi prezinta ordinea 
de zi:

I. Depunerea juramantului de catre consilierii locali declarati ale§i, ale caror 
mandate au fost validate de Judecatoria Slatina.

II. Depunerea juramantului de catre Primaral municipiului Slatina, domnul MOT .
Constantin-Stelian-Emil, declarat ales, al carai mandat a fost validat de Judecatoria
Slatina.

In continuare, se trece la primul punct al ordinii de zi:
I. Pre§edintele de varsta, invita, in ordine alfabetica, consilierii locali declarati ale§i §i 

validati conform incheierii nr. 1476/15.10.2020 pronuntata de Judecatoria Slatina.
Ace§tia se prezinta pe rand, in fata mesei special amenajate pe care se afla un exemplar 

din Constiutia Romaniei §i Biblia.
Fiecare va pune mana stanga pe Constitutie cat §i pe Biblie §i va da citire juramantului 

de credinta, dupa care va semna juramantul imprimat pe un formular special, in doua 
exemplare.

Secretarul General al unitatii administrativ teritoriale a municipiului Slatina, judeUil 
Olt, va inmana consilieralui un exemplar al juramantului, cel de al doilea exemplar 
urmand a fi pastrat in Dosaral de Constituire al Consiliului Local al municipiului Slatina.

Se trece la punctul II al ordinii de zi:
II. Pre§edintele de varsta prezinta rezultatul validarii alegerii primaralui §i invita pe 

unul dintre cei mai tineri consilieri care il asista, in persoana domnului BERECHET Mirel- 
Alexandra, sa citeasca incheierea nr. 1478/15.10.2020, pronuntata de Judecatoria Slatina.

In continuare, acesta il invita pe domnul MOT Constantin-Stelian-Emil, in calitate de 
Primar ales al municipiului Slatina, sa citeasca juramantul de credinta.

Domnul MOT Constantin-Stelian-Emil, semneaza juramantul de credinta, in doua 
exemplare, imprimate pe un formular special.

Secretarul General al unitatii administrativ teritoriale al municipiului Slatina, judetul 
Olt, va inmana primaralui un exemplar al juramantului de credinta, cel de al doilea 
exemplar urmand a fi pastrat in dosaral de §edinta.

Secretarul General al unitatii administrativ teritoriale a municipiului Slatina, judetul 
Olt, prezinta:



- numarul membrilor consiliului local a§a cum a fost stabilit prin Ordin al Prefectului
JudeUilui Olt, potrivit art.112 din OUG nr.57/2019, cu modificarile §i completarile 
ulterioare: 21

- numarul consilierilor locali validati de Judecatoria Slatina: 19;
- numarul consilierilor prezenti la §edinta: 17;
- numarul consilierilor care au depus juramantul de credinta: 17;
- numarul consilierilor care au refiizat sa depuna juramantul la §edinta privind 

ceremonia de constitute a consiliului local al municipiului Slatina: 0
- numarul consilierilor care absenteaza motivat la §edinta, conform art. 116 alin.(8) din 

Codul Administrativ: -2.
Avand in vedere cele de mai sus, in conditiile art. 119 din Codul Administrativ este 

necesara validarea unui numar de doua mandate din partea partidului PSD §i PNL.
Secretarul General al unitatii administrativ teritoriale a municipiului Slatina, aduce la 

cuno§tinta primarului §i consilierilor locali reglementarile din Legea nr. 161/2003 privind 
unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a 
functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu 
modificarile §i completarile ulterioare precum §i cele din OUG nr. 57/2019 - referitoare la 
conflictul de interese §i regimul incompatibilitatilor ale§ilor locali.

Pre§edintele de varsta declara inchisa §edinta.


