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Comuna Gioseni, Str. Principală, nr. 211, Telefon/Fax: 0234/225.233 E-mail:contact@comunagioseni.ro 

 
 

PROCES - VERBAL 
Nr.  3148  din 27.10.2020 

Încheiat astăzi, 27.10.2020, în ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local a 

Comunei Gioseni , Județul Bacău. 

        În baza prevederilor art. 116 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2020 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, secretarul general al U.A.T. Comuna Gioseni , prin invitația 

înregistrată cu nr. CL /378 din data de 23.10.2020 a comunicat domnului primar Bernadin TAMAȘ și 

prin convocatorul înregistrat sub nr. CL/374 din 23.10.2020 a comunicat consilierilor locali ale căror 

mandate au fost validate, data și ora ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al 

Comuna Gioseni, convocată prin Ordinul Prefectului Județului Bacău nr. 366 din data de 23.10.2020. 

       Secretarul general al U.A.T. Comuna Gioseni,  doamna Cristina SANDU , a efectuat 

prezența consilierilor declarați aleși, ale căror mandate au fost validate, respectiv, un număr de 11 

consilieri prezenți care au fost invitați să semneze lista de prezență, iar dl. consilier validat Păduraru 

Paul este absent pe motiv medical, fiind în carantină ( 15.10.2020 – 28.10.2020 -  contact direct cu 

caz confirmat COVID -19), conform Deciziei D.S.P. Bacău nr. 6809/21.10.2020). 

 Sedinta este deschisă de secretarul general al comunei care urează Bun venit!  tuturor celor 

prezenți , salutând prezența dlui Narcis JITARU, subprefect al județului Bacău, a dlui  senator Daniel  

Fenechiu , a dlui primar ales Bernadin Tamaș, a dnelor și dlor consilieri aleși validați , precum și a 

invitaților în număr de 30. 

 Se dă cuvântul reprezentantului Instituției Prefectului Județului Bacău . 

 DL. Narcis JITARU SUBPREFECT AL JUDEȚULUI BACĂU  prezintă Ordinul Prefectului  

nr. 366 din data de 23.10.2020 de convocare a consilierilor declarați aleși în ședința privind 

ceremonia de constituire a consiliului local, precizând: 

- numărul consilierilor locali stabiliți prin Ordinul Prefectului  Județul Bacău nr. 225 din 

14.07.2020 - 13; 

- numărul consilierilor locali validați de Judecătoria Bacău prin Încheierea din data de 

19.10.2020 pronunțată în Dosarul nr.11744/180/2020, având ca obiect : validare mandat consilier - 

12; 

- numărul de consilieri validați, prezenți - 11 ; 

- numărul de consilieri validați absenți - 1 (dl. Păduraru Paul  care se află în carantină); 

- scopul ședinței constituirea Consiliului Local al Comuna Gioseni  și depunerea jurământului 

de către Primarul Comuna Gioseni , urmare a alegerilor autorităților publice locale din data de 

27.09.2020;  

- lucrările ședinței de constituire, în conformitate cu prevederile art. 116 alin. (4) din O.U.G. nr. 

57/2019, cu modificările și 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 dispoziție rezultă că cel mai în vârstă consilier ales este  

 dl. Alexandru CALARA , născut la data de 28.04.1957, iar cei mai tineri consilieri aleși sunt d-na 

consilier Alexandra PATRAȘC , născută la data de 23.01.1987 și dl. consilier Marian – Florin 

JUGARU, născut la data de 05.06.1978, toți trei fiind invitați să preia conducerea ședinței. 

 Președintele de vârstă prezintă ordinea de zi a ședinței, după cum urmează: 

  1.Depunerea jurământului de către consilierii locali declarați aleși, ale căror mandate 

au fost validate de Judecătoria Bacău, în scopul constituirii Consiliului Local al Comunei 

Gioseni ; 

  2.Depunerea jurământului de către Primarul Comunei  Gioseni . 
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 Se trece la primul punct al ordinii de zi Depunerea jurământului de către consilierii locali 

declarați aleși, ale căror mandate au fost validate de Judecătoria Bacău, în scopul constituirii 

Consiliului Local al Comunei Gioseni și este invitată dna. Secretar General Cristina SANDU  să 

dea citire Încheierii din data de 19.10.2020 pronunțată de Judecătoria Bacău, Secția Civilă în 

Dosarul nr. 11744/180/2020, prin care sunt validate mandatele consilierilor locali, declarați aleși, 

respectiv: 

 

1.   Domnul CALARA Alexandru                     Partidul Național Liberal  

2.   Domnul HRISTEA Lucian – Napoleon      Partidul Național Liberal   

3.   Doamna PETRINA Iustina                        Partidul Național Liberal   

4.   Domnul  JITARU Felix                              Partidul Național Liberal   

5.   Domnul OPREA Martin                             Partidul Național Liberal  

6.   Domnul BAȘCÂNDURĂ Marinică             Partidul Național Liberal   

7.   Doamna  PATRAȘC Alexandra                Partidul Social Democrat   

8.   Domnul  CHICEA Valerian                        Partidul Social Democrat  

9.   Domnul  PĂDURARU Paul                       Partidul Social Democrat   

10. Domnul BONCU Petru                              Partidul Social Democrat   

    11. Doamna HELCIUG Gabriela – Liliana       Partidul Social Democrat   

12. Domnul JUGARU Marian – Florin             Uniunea Salvați România   

 

 Urmează ceremonia de Depunere a jurământului de către consilierii declarați alesi, ale 

căror mandate au fost validate 

 Președintele de vârstă invită consilierii locali declarați aleși, ale căror mandate au fost 

validate, să depună potrivit art. 117 din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, următorul 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 Comuna Gioseni .  Așa să îmi ajute Dumnezeu! '' 

 Jurământul s-a depus după următoarea procedură:  

Domnul președinte de vârstă care conduce ședința, a chemat în ordine alfabetică consilierii locali să 

depună jurământul, iar aceștia s-au prezentat pe rând, în fața mesei special amenajate, pe care se 

află un exemplar din Constituția României și Biblia. Consilierul a pus mâna stângă atât pe Constituție 

cât și pe Biblie și a dat citire jurământului, după care a semnat jurământul de credință, imprimat pe 

un formular special, în 2 exemplare. Un exemplar al jurământului se păstrează la dosarul de 

constituire, iar al doilea s-a înmânat consilierului local.  

            Au depus jurământul consilierii locali prezenți, validați prin Încheierea din data de 19.10.2020 

pronunțată de Judecătoria Bacău, Secția Civilă în Dosarul nr.11744/180/2020, după cum urmează: 

 

  1.  dl.Bașcândură Marinică               -  Partidul  Național Liberal         

  2.  dl.Boncu  Petru                             -  Partidul Social Democrat        

  3.  dl. Calara  Alexandru                 -  Partidul  Național Liberal         

  4.  dl. Chicea  Valerian                -  Partidul  Social Democrat              

  5. dna. Helciug Gabriela – Liliana     -  Partidul  Social Democrat                

  6. dl.Hristea Lucian-Napoleon           -  Partidul  Național Liberal              

  7. dl.Jitaru Felix                  -  Partidul   Național Liberal             

  8. dl. Jugaru Marian – Florin             -  Uniunea Salvați România  

  9. dl. Oprea  Martin                -  Partidul   Național Liberal         

10. dna Patrașc  Alexandra                 -  Partidul  Social Democrat                

11. dna. Petrina  Iustina                 -  Partidul   Național Liberal 

  

 DL. Narcis JITARU, SUBPREFECT AL JUDEȚULUI BACĂU aduce la cunoștință asistenței 

faptul că potrivit art. 118 alin. (1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, Consiliul Local al Comuna Gioseni  este constituit deoarece au depus 

jurământul un număr de 11 de consilieri, iar în termen de 3 zile, se va emite ordinul 

prefectului prin care se constată îndeplinirea condițiilor legale de constituire a consiliului 

local. 

 În continuare se trece la punctul 2 al ordinii de zi:  Depunerea jurământului de către 

primarul comunei Gioseni. 

 Domnul Președinte de vârstă  invită pe domnul consilier  Jugaru Marian – Florin să citească 

Încheierea din data de 13.10.2020 pronunțată în Dosarul nr. 11688/180/2020, având ca obiect : 
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validare primar, de către Judecătoria Bacău, Secția Civilă, apoi invită pe domnul Bernadin Tamaș - 

primarul ales să citească și să semneze jurământul. 

 După depunerea jurământului, domnul Bernadin TAMAȘ , primarul ales intră în exercițiul de 

drept al mandatului. 

 Domnul Narcis JITARU, SUBPREFECT AL JUDEȚULUI BACĂU înmânează domnului 

primar eșarfa. 

 Ia cuvântul domnul primar Bernadin TAMAȘ care  mulțumește tuturor pentru prezență, 

pentru încrederea acordată de locuitorii comunei,  precizează că prioritatea în comună o reprezintă 

introducerea gazului metan și speră la o bună colaborare cu , consilierii care alcătuiesc Consiliul 

local Gioseni . 

  Dintre doamnele și domnii  prezenți,  a luat cuvântul dl. senator Daniel Fenechiu care felicită 

pe dl primar și dnii consilieri , urând tuturor un mandat reușit , plin de realizări, pentru binele 

locuitorilor comunei Gioseni . 

 Inchiderea ceremoniei de constituire 
 Secretarul general al UAT Gioseni  a prezentat și consemnat în procesul - verbal al 
ședinței privind ceremonia de constituire a consiliului local următoarele: 
 
 -Numărul consilierilor locali validați stabiliți prin Ordinul Prefectului Județul Bacău nr. 225 

din 14.07.2020 - 13; 

             -Numărul consilierilor locali validați de Judecătoria Bacău - 12; 

 -Numărul consilierilor locali validați, prezenți la ședința privind ceremonia de constituire - 

11; 

 -Numărul consilierilor locali validați, care au depus jurământul la ședința privind ceremonia 

de constituire a consiliului local - 11; 

 -Numărul consilierilor locali validați, care au refuzat să depună jurământul la ședința privind 

ceremonia de constituire a consiliului local - 0; 

 -Numărul consilierilor locali validați, care absentează motivat, pentru motivele temeinice, 

prevăzute la art. 116 alin.(8) din Codul administrativ - 1 ; 

  -Numărul consilierilor locali validați, care absentează nemotivat - 0. 

 

 Având în vedere faptul că , prin Ordinul Prefectului Județului Bacău nr. 225/14.07.2020, 

pentru Comuna Gioseni  s-a stabilit numărul membrilor consiliului local de 13, un număr de 12  

consilieri locali declarați aleși au fost validați de către Judecătoria Bacău și au depus jurământul un 

număr de 11 consilieri locali prezenți , iar un consilier local declarat ales a fost invalidat de către 

Judecătoria Bacău, astfel, este necesară validarea unui mandat al unui supleant pe lista 

Partidului Național Liberal. 

 Secretarul general al UAT Gioseni , doamna Cristina SANDU aduce la cunoștința primarului 

și a consilierilor locali reglementările din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, Legea nr. 176/ 2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor 

și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, 

organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și 

completarea altor acte normative și din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 

transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, 

prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la conflictul 

de interese, regimul incompatibilităților aleșilor locali și declarațiile de avere si interese prin 

înmânarea câte unui extras  din actele normative precizate mai sus. 

  Se înmânează dlui primar și consilierilor locali prezenți formularele privind declarațiile de 

avere și de interese, în dublu exemplar, pentru a fi completate în termen de 30 de zile de la data 

depunerii jurământului. 

 S-a dat citire prezentului proces verbal. 

 Președintele de vârstă declară ședința închisă. 

 Prezentul proces-verbal a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale , dintre care un 
exemplar urmează să fie înaintat Instituției Prefectului  Județului Bacău, în vederea emiterii Ordinului 
Prefectului prin care se constată îndeplinirea condițiilor legale de constituire a Consiliului local al 
comunei Gioseni, județul Bacău. 
 
 Președinte de vârstă ,              Secretar general comuna Gioseni , 
 
 Alexandru   CALARA                                       Cristina SANDU  
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