
 
R O M Â N I A 
JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUD  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
BUDACU DE JOS 
Nr. 5511 din 21.10.2020 
 
                                                               

                                                           PROCES VERBAL         

 
 

Încheiat azi, 21.10.2020, cu ocazia şedinţei privind ceremonia de constituire a 
Consiliului local al comunei Budacu de Jos, convocată prin Ordinul Prefectului judeţului 
Bistriţa-Năsăud nr. 261 / 19.10.2020 și a convocatorului nr. 5484/20.10.2020 întocmit de 
către Secretarul general al U.A.T. Comuna Budacu de Jos, potrivit Încheierii civile a 
Judecătoriei  Bistrița nr. 3705 / 14.10.2020 privind validarea sau, după caz, invalidarea 
mandatelor consilierilor locali. 

D-l Vărărean Florin-Ioan – Secretarul general al U.A.T. comuna Budacu de Jos prin 
invitația nr. 5482 din 20.10.2020 a comunicat consilierilor locali ale căror mandate au fost 
validate, data, ora  și locul de desfășurare a şedinţei privind ceremonia de constituire a 
Consiliului local al comunei Budacu de Jos. 

La şedinţa de astăzi sunt prezenţi 13 consilieri locali, ale căror mandate au fost validate.  
 Lucrările şedinţei sunt publice.   

 Toţi consilierii au primit un dosar de ședință care cuprinde:  
 -copie după Ordinul Prefectului de convocare a consiliului local; 
 -copie a Ghidului de constituire a consiliilor locale și a consiliului județean întocmit de 
Instituția Prefectului – județul Bistrița-Năsăud. 
 Ședința de constituire este deschisă de către d-na Corina Pop, reprezentant al  
Prefectului județului Bistrița – Năsăud, care îl invită pe cel mai în vârstă consilier local, ajutat 
de doi dintre cei mai tineri consilieri locali, ale căror mandate au fost validate să conducă 
ședința. 
 Președinte de vârstă este d-l Gordon Ioan (născut la data de 3.06.1953) ajutat de d-l 
Moldovan Bogdan-Cătălin (născut la data de 3.05.1992) și d-na Călugăr Cristina-Elena (născută 
la data de 23.08.1991), doi dintre cei mai tineri consilieri locali. 
 Potrivit prevederilor art. 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, consilierii locali aleşi ale 
căror mandate au fost validate, depun 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 Budacu de Jos. Aşa să îmi ajute 
Dumnezeu! Formula religioasă de încheiere va respecta libertatea convingerilor religioase, 
jurământul putând fi depus şi fără formula religioasă. Jurământul se imprimă pe un formular 
special şi se semnează, în două exemplare, de fiecare ales local. 
 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 U.A.T. comuna Budacu de Jos. 
 D-l Vărărean Florin-Ioan – Secretarul general al U.A.T. comuna Budacu de Jos a 
constatat următoarele: 

-Numărul de consilieri locali stabiliți prin ordin al prefectului, conform art. 112 din 
Codul administrativ este de 13; 



-Numărul de consilieri locali validați de către Judecătoria Bistrița este 13; 
-Numărul de consilieri locali prezenți la ședință 13 
-Numărul de consilieri locali care au depus jurământul la ședința privind ceremonia de 

constituire a Consiliului local al comunei Budacu de Jos 13; 
-Numărul de consilieri locali care au refuzat să depună jurământul la ședința privind 

ceremonia de constituire a Consiliului local al comunei Budacu de Jos 0; 
-Numărul de consilieri locali, care absentează motivat, conform art. 116 alin. (8) din 

Codul administrativ 0; 
-Numărul de consilieri locali, care absentează nemotivat 0; 

 Având în vedere că au depus jurământul un număr de 13 consilieri locali aleși, ale căror 
mandate au fost validate prin Încheierea civilă a Judecătoriei Bistrița nr.   3705/CC/2020, sunt 
întrunite prevederile art. 118 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, astfel, președintele de vârstă 
declară Consiliul local al comunei Budacu de Jos legal constituit. 
 În termen de 3 zile de la data constituirii consiliului local, Prefectul emite un ordin 
privind constatarea îndeplinirii condiţiilor legale de constituire a consiliului local, care se 
comunică Secretarului general al U.A.T. comuna Budacu de Jos şi se aduce la cunoştinţă 
publică prin grija acestuia. 

În continuare, potrivit prevederilor art. 117 și ale art.150 din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
Primarul comunei al cărui mandate au fost validat de Judecătoria Bistrița, depune 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 Budacu de Jos. Aşa să îmi ajute Dumnezeu!  Formula religioasă de încheiere va 
respecta libertatea convingerilor religioase, jurământul putând fi depus şi fără formula 
religioasă. Jurământul se imprimă pe un formular special şi se semnează, în două exemplare, 
de fiecare. 
 Secretarul general al UAT comuna Budacu de Jos, aduce la cunoștința primarului și a 
consilierilor locali prevederile legale referitoare la regimul incompatibilităților și al conflictelor de 
interese, prevăzute de 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. În același context, sunt 
înmânate consilierilor locali și primarului modele ale declarațiilor de avere, de interese și de 
interese personale, subliniindu-se obligația de completare a acestora și depunere la secretarul 
general al comunei. 
 Întrucât au fost parcurse etapele privind ceremonia de constituire a Consiliului local al 
comunei Budacu de Jos, preşedintele de vârstă declară închise lucrările şedinţei de astăzi. 
 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare. 
 
 
 
 
 
 
  Preşedinte de vârstă,                       Secretar general U.A.T. comuna Budacu de Jos, 
          Gordon Ioan                                                       Vărărean Florin-Ioan 
 
 
 
 


