ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
CONSILIUL LOCAL
Nr. 21.473 din 27.10.2020

PROCES VERBAL
Incheiat astazi 27 octombrie 2020 in sedinta privind ceremonia de constituire a
Consiliului Local al comunei Brazi, judetul Prahova, convocata in temeiul art. 116 din
Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare, de catre domnul Cristian Ionescu - Prefectul Judetului Prahova,
prin Ordinul nr. 402 din data de 23.10.2020 .
La sedinta privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al comunei Brazi
participa consilierii locali declarati alesi la alegerile locale din 27 septembrie 2020 ale
caror mandate au fost validate prin Incheierea nr.1842 din data de 15.10.2020 a
Judecatoriei Ploiesti, domnul Radu Leonaş, ales primar la scrutinul din data de 27
septembrie 2020, al carui mandat a fost validat prin Incheierea nr.1883 din data de
16.10.2020 a Judecatoriei Ploiesti, doamna Maria-Paula Dinu, consilier juridic,
reprezentant al Institutiei Prefectului Judetului Prahova si doamna Georgeta Enescu,
secretar general al comunei Brazi.
Secretarul general al unitatii administrativ-teritoriale face apelul nominal al
consilierilor locali prezenti la sedinta, si constata ca sunt prezenti 11 consilieri ale caror
mandate au fost validate, domnii consilieri Costea Mihalache-Marian si Ivan Nicolae
fiind absenti motivat, intrucat sunt in izolare/carantina.
Sedinta de constituire a consiliului local este deschisa de doamna Maria-Paula
Dinu, reprezentantul Institutiei Prefectului, desemnat prin Ordinul nr.402 din 23.10.2020,
care precizeaza ca in urma scutinului din 27 septembrie 2020, in Circumscriptia
electorala Brazi au fost alesi 15 consilieri locali. In urma derularii procedurii de validare,
13 mandate de consilieri locali au fost validate si 2 mandate au fost invalidate.
Conform apelului nominal, la ceremonia de constituire a consiliului local sunt
prezenti 11 consilieri locali ale caror mandate au fost validate. Intrucat numarul de
consilieri stabilit pentru comuna Brazi prin Ordinul Prefectului Judetului Prahova nr.249
din 14.07.2020 este de 15, se constata ca sunt indeplinite conditiile prevazute de art. 116
alin.(1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv validarea unui numar de mandate de
consilier local mai mare decat primul numar natural strict mai mare decat jumatate din
numarul membrilor consiliului local, stabilit potrivit art.112 din O.U.G. nr.57/2019, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Doamna Maria-Paula Dinu, reprezentant al Institutiei Prefectului, arata ca scopul
acestei sedinte este constituirea Consiliului Local al comunei Brazi, urmare alegerilor
autoritatilor publice locale din 27 septembrie 2020. Precizeaza ca lucrarile sedintei de
constituire, in conformitate cu prevederile art.116 alin.(4) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr.57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare sunt conduse de cel mai
in varsta consilier local al carui mandat a fost validat, ajutat de doi dintre cei mai tineri
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consilieri locali, ale caror mandate au fost validate. Din datele puse la dispozitie, rezulta
ca cel mai in varsta consilier local este domnul Tudor Nicolae, nascut la data de 12
noiembrie 1954, iar cei mai tineri consilieri alesi sunt domnii Dan Iuliu-Andrei, nascut la
data de 2 aprilie 1982 si Radu Marius-Ciprian, nascut la data de 19 octombrie 1979 si
acestia sunt invitati sa preia conducerea sedintei.
Domnul Tudor Nicolae, presedintele de varsta, preia conducerea sedintei
impreuna cu domnii Dan Iuliu-Andrei si Radu Marius-Ciprian si invita secretarul general
al comunei Brazi sa prezinte incheierea pronuntata de judecatorie, prin care au fost
validate mandatele consilierilor locali declarati alesi.
Doamna Enescu Georgeta da citire Incheierii nr.1842 din data de 15.10.2020
pronuntata de Judecatoria Ploiesti, prin care au fost validate mandatele consilierilor locali
declarati alesi.
Dupa prezentarea incheierii de validare a mandatelor consilierilor locali, domnul
Tudor Nicolae, presedintele de varsta, supune la vot proiectul ordinei de zi :
I.Depunerea juramantului de catre consilierii declarati alesi, ale caror mandate au
fost validate de Judecatoria Ploiesti.
II.Depunerea juramantului de catre domnul Radu Leonaş, ales primar al comunei
Brazi, judetul Prahova la scrutinul organizat la data de 27 septembrie 2020, al carui
mandat a fost validat de Judecatoria Ploiesti.
Supus la vot, proiectul ordinei de zi se aproba in unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi :
I.Depunerea juramantului de catre consilierii declarati alesi, ale caror mandate au
fost validate de Judecatoria Ploiesti.
Domnul Tudor Nicolae, presedinte de varsta, aduce la cunostinta consilierilor
locali declarati alesi, ale caror mandate au fost validate, ca urmeaza ceremonia depunerii
juramantului. Potrivit art. 117 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificarile si completarile ulterioare, consilierii locali vor depune urmatorul
juramant :
« Jur sa respect Constitutia si legile tarii si sa fac, cu buna-credinta, tot ceea ce
sta in puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Brazi. Asa sa imi
ajute Dumnezeu ! » Precizeaza ca formula religioasa de incheiere va respecta libertatea
convingerilor religioase, juramantul putand fi depus si fara formula religioasa.
Le aduce la cunostinta si procedura de depunere a juramantului : consilierii locali
vor fi chemati in ordine alfabetica sa citeasca juramantul, iar acestia se vor prezenta pe
rand, in fata mesei special amenajate, pe care se afla un exemplar din Constitutia
Romaniei si Biblia. Consilierul va pune mana stranga atat pe Constitutie, cat si, daca este
cazul, pe Biblie, si va da citire juramantului, dupa care va semna juramantul de credinta
in doua exemplare. Un exemplar al juramantului se pastreaza la dosarul de constituire, iar
al doilea se inmaneaza consilierului local.
Se trece la ceremonia de depunere a juramantului. Consilierii locali declarati alesi,
ale caror mandate au fost validate sunt chemati in ordine alfabetica sa depuna juramantul,
dupa cum urmeaza : Dan Iuliu-Andrei, Mihalache Mihai, Radu Marius-Ciprian, Radu
Mircea-Florian, Radu Nicolae, Scarlat Cornel-Razvan, Stan Georgel, Stan Ionut-Catalin,
Stoicescu Mihaela, Timis Ionel, Tudor Nicolae.
Intrucat numarul consilierilor locali care au depus juramantul este mai mare decat
primul numar natural strict mai mare decat jumatate din numarul membrilor consiliului
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local stabilit potrivit art. 112 din O.U.G. nr.57/2019, cu modificarile si completarile
ulterioare, Consiliul local este legal constituit. Data constituirii consiliului local este
considerata data desfasurarii sedintei privind ceremonia de constituire a consiliului local,
respectiv 27 octombrie 2020. In termen de 3 zile de la data constituirii consiliului local,
Prefectul Judetului Prahova va emite Ordinul privind constatarea indeplinirii conditiilor
legale de constituire a consiliului local, care va fi comunicat secretarului general al
comunei si va fi adus la cunostinta publica.
Domnul Tudor Nicolae, presedintele de varsta, anunta trecerea la cel de-al II-lea
punct de pe ordinea de zi :
II.Depunerea juramantului de catre domnul Radu Leonas, ales primar al comunei
Brazi la scrutinul organizat la data de 27 septembrie 2020, al carui mandat a fost validat
de Judecatoria Ploiesti.
Precizeaza ca domnul Radu Leonas a fost ales si in functia de consilier local dar,
in termenul prevazut de art. 115 alin.(1) din Codul administrativ, a formulat cerere de
renuntare la mandatul de consilier local, optand pentru mandatul de Primar al comunei
Brazi, astfel ca, prin Incheierea nr.1842 din data de 15.10.2020 a Judecatoriei Ploiesti,
mandatul de consilier local al domnului Radu Leonaş a fost invalidat.
Presedintele de varsta aduce la cunostinta consilierilor local ca, in conformitate cu
prevederile art.150 alin.(1) din OUG nr.57/2019, cu modificarile si completarile
ulterioare, primarul declarat ales, al carui mandat a fost validat, depune juramantul in
prima sedinta privind ceremonia de constituire a consiliului local, dupa care prezinta
rezultatul validarii alegerii primarului. Il invita apoi pe domnul Dan Iuliu-Andrei unul
dintre consilierii cei mai tineri care il asista, sa dea citire Incheiereii nr.1883 din
16.10.2020 a Judecatoriei Ploiesti privind validarea alegerii domnului Radu Leonas,
candidat din partea Partidului National Liberal, in functia de Primar al comunei Brazi,
judetul Prahova, la scrutinul din 27 septembrie 2020.
Il invita apoi pe domnul primar sa citeasca si sa semneze urmatorul juramant :
« Jur sa respect Constitutia si legile tarii si sa fac, cu buna-credinta, tot ceea ce sta in
puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Brazi. Asa sa imi ajute
Dumnezeu ! »
Dupa depunerea juramantului, domnul Radu Leonas, primar al comunei Brazi,
judetul Prahova, intra in exercitiul de drept al mandatului.
In incheierea ceremoniei de constituire a consiliului local, doamna Enescu
Georgeta, secretarul general al comunei Brazi, judetul Prahova prezinta consiliului local
urmatoarele date sintetice:
Numarul membrilor Consiliului Local al comunei Brazi stabilit prin Ordinul
Prefectului Judetului Prahova nr.249 din 14.07.2020, conform art.112 din Codul
administrativ = 15
Numar consilieri locali validați de judecătorie = 13
Numar consilieri locali prezenți la ședință = 11
Numar consilieri locali care au depus jurământul la ședința privind ceremonia de
constituire a consiliului local = 11
Numar consilieri care au refuzat să depună jurământul la ședința privind
ceremonia de constituire a consiliului local = 0
Numar consilieri locali, care absentează motivat, conform art.116 alin.(8) din Codul
administrativ = 2
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Numar consilieri locali, care absentează nemotivat = 0.
Avand in vedere ca prin Incheierea nr. 1842 din 15.10.2020 pronuntata de
Judecatoria Ploiesti au fost invalidate mandatele de consilieri locali pentru Radu
Leonas – Partidul National Liberal si Gheorghe Ciprian-Daniel – Partidul Social
Democrat, este necesara validarea supleantilor, conform art. 119 din Codul
administrativ, dupa cum urmeaza:
Partidul National Liberal – 1 supleant al carui mandat urmeaza a fi validat
Partidul Social Democrat – 1 supleant al carui mandat urmeaza a fi validat
Secretarul general al comunei Brazi pune la dispozitia domnului primar si a
domnilor consilierilor locali, in forma scrisa, 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 si completarile ulterioare, precum si cele din O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la conflictul
de interese si regimul incompatibilitatilor alesilor locali, dupa cum urmeaza:
Incompatibilităţi privind aleşii locali
Funcţia de primar şi viceprimar este incompatibilă cu exercitarea următoarelor
funcţii sau calităţi:
a) funcţia de prefect sau subprefect;
b) calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă,
indiferent de durata acestuia;
c) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager,
administrator, membru al consiliului de administraţie ori cenzor sau orice funcţie de
conducere ori de execuţie la societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv băncile sau alte instituţii
de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, la regiile autonome de interes
naţional, la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la instituţiile publice, cu
excepţia reprezentanţilor în adunarea generală a acţionarilor la societăţile reglementate de
Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a membrilor în
consiliile de administraţie ale unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de stat sau
confesionale şi ale spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale
sau a altor reprezentanţi ai instituţiilor publice din subordinea unităţilor administrativteritoriale sau la care unitatea administrativ-teritorială pe care o conduce deţine
participaţie;
d) funcţia de preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale acţionarilor sau
asociaţilor la o societate comercială;
e) calitatea de comerciant persoană fizică;
f) calitatea de membru al unui grup de interes economic;
g) calitatea de deputat sau senator;
h) funcţia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat sau o altă funcţie
asimilată acestora;
i) orice alte funcţii publice sau activităţi remunerate, în ţară sau în străinătate, cu
excepţia funcţiei de cadru didactic sau a funcţiilor în cadrul unor asociaţii, fundaţii sau
alte organizaţii neguvernamentale.
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Activitatea desfăşurată de primar şi viceprimar, în calitate de membru al
consiliului de administraţie al unei entităţi economice din subordinea sau la care unitatea
administrativ-teritorială pe care o conduce deţine participaţie, la unităţile şi instituţiile de
învăţământ de stat sau confesionale şi la spitalele publice din reţeaua autorităţilor
administraţiei publice locale sau a altor reprezentanţi ai instituţiilor publice din
subordinea unităţilor administrativ-teritoriale nu este retribuită.
Primarii şi viceprimarii, nu pot deţine, pe durata exercitării mandatului, funcţia de
consilier judeţean.
Primarii şi viceprimarii, pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al
cercetării ştiinţifice şi al creaţiei literar-artistice.
Funcţia de consilier local este incompatibilă cu exercitarea următoarelor
funcţii sau calităţi:
a) funcţia de primar;
b) funcţia de prefect sau subprefect;
c) calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă în
aparatul propriu al consiliului local respectiv;
d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager,
asociat, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor la regiile
autonome şi societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, de interes judeţean ori înfiinţate sau aflate sub autoritatea
consiliului judeţean sau la regiile autonome şi societăţile reglementate de Legea nr.
31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de interes naţional care îşi
au sediul sau care deţin filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă, cu excepţia
reprezentanţilor în adunarea generală a acţionarilor la societăţile reglementate de Legea
nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a membrilor în
consiliile de administraţie ale unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de stat sau
confesionale şi ale spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale
sau a altor reprezentanţi ai instituţiilor publice din subordinea unităţilor administrativteritoriale sau la care unitatea administrativ-teritorială respectivă deţine participaţie, în
cazul consilierului local, respectiv la regiile autonome şi societăţile reglementate de
Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de interes local
înfiinţate sau aflate sub autoritatea consiliului local, precum şi la regiile autonome şi
societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, de interes naţional care îşi au sediul sau care deţin filiale în unitatea
administrativ-teritorială respectivă, cu excepţia reprezentanţilor în adunarea generală a
acţionarilor la societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a membrilor în consiliile de administraţie ale unităţilor şi
instituţiilor de învăţământ de stat sau confesionale şi ale spitalelor publice din reţeaua
autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor reprezentanţi ai instituţiilor publice
din subordinea unităţilor administrativ-teritoriale sau la care unitatea administrativteritorială respectivă deţine participaţie, în cazul consilierului judeţean;
e) funcţia de preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale acţionarilor sau
asociaţilor la o societate comercială de interes local ori la o societate comercială de
interes naţional care îşi are sediul sau care deţine filiale în unitatea administrativteritorială respectivă;
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f) funcţia de reprezentant al statului la o societate comercială care îşi are sediul
ori care deţine filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă;
g) calitatea de deputat sau senator;
h) funcţia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat şi funcţiile asimilate
acestora.
Activitatea desfăşurată de consilierul local în calitate de membru al consiliilor de
administraţie al unei entităţi economice din subordinea sau la care unitatea administrativteritorială pe care o conduce deţine participaţie, la unităţile şi instituţiile de învăţământ de
stat sau confesionale şi la spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice
locale sau a altor reprezentanţi ai instituţiilor publice din subordinea unităţilor
administrativ-teritoriale nu este retribuită.
O persoană nu poate exercita în acelaşi timp un mandat de consilier local şi un
mandat de consilier judeţean.
Calitatea de ales local este incompatibilă şi cu calitatea de acţionar semnificativ la
o societate comercială înfiinţată de consiliul local. Incompatibilitatea există şi în situaţia
în care soţul sau rudele de gradul I ale alesului local deţin calitatea de acţionar
semnificativ la aceste societati.
Prin acţionar semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi aferente unor
acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă cel
puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.
Consilierii locali care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general,
director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori
alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile
comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi
administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de
executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile
administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de
interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local respectiv ori cu
societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale respective. Prevederile se aplică şi în
cazul în care funcţiile sau calităţile respective sunt deţinute de soţul sau rudele de gradul I
ale alesului local.
Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru aleşii locali
Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o
demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială,
care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit
Constituţiei şi altor acte normative.
Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea
demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitatea, integritatea, transparenţa
deciziei şi supremaţia interesului public.
Alesul local aflat în conflict de interese în condiţiile prevăzute de cartea I titlul IV
din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să se
abţină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la
încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce
un folos material pentru sine sau pentru:
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a) soţ, soţie sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv;
b) orice persoană fizică sau juridică faţă de care alesul local are calitatea de
debitor al unei obligaţii;
c) o societate la care deţine calitatea de asociat unic ori funcţia de administrator
sau de la care obţine venituri;
d) o altă autoritate din care face parte;
e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care
a făcut o plată către acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia;
f) asociaţie sau fundaţie din care face parte.
În exercitarea funcţiei, consilierul local aflat în una dintre situaţiile prevăzute mai
sus are obligaţia să anunţe la începutul şedinţei consiliului local, interesul personal pe
care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunţ care se consemnează în mod obligatoriu
în procesul-verbal al şedinţei.
Ulterior anunţării interesului personal, consilierul local nu mai este luat în calcul
pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care acesta şi-a
anunţat interesul şi nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri.
Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice încheiate cu încălcarea
prevederilor referitoare la conflicutul de interese sunt lovite de nulitate absolută în
condiţiile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
Fapta aleşilor locali de a încălca prevederile de mai sus şi legislaţia în materie
privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu
diminuarea indemnizaţiei cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni.
Constatarea şi sancţionarea stării de incompatibilitate şi a conflictului de interese
pentru persoanele care ocupă funcţiile primar, viceprimar, si consilier local se fac în
condiţiile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentului
Ordonantei de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrative, cu modificarile si
completarile ulterioare.
In incheiere, doamna secretar ureaza succes in activitate atat domnului primar cat
si domnilor consilieri si sa faca, asa cum au jurat, tot ce sta in puterile si preceperea lor
pentru binele locuitorilor comunei.
Domnul Tudor Niculae, presedinte de varsta, le ureaza succes in activitate tuturor
alesilor locali si declara inchisa sedinta privind ceremonia de constituire a Consiliului
Local al comunei Brazi.

PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ,
Nicolae TUDOR

Secretar general al comunei,
Georgeta ENESCU
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