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 PROCES-VERBAL 
Nr………. 

Incheiat astazi  19 septembrie 2020 
Cu ocazia sedintei privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al 

orașului Rupea, județul Brașov  
 
 
 

            Consilierii locali alesi la alegerile locale din data de 27.09.2020, ale caror 
mandate au fost validate, au fost convocati prin Ordinul Prefectului judetului Brasov  
nr.725 din  data de 16.09.2020 in sedinta de constituire a Consiliului Local al orașului 
Rupea, județul Brașov.  
        La sedinta sunt prezenti 12 consilieri  din cei 13 ale caror mandate au fost 
validate de catre Judecatoria Rupea, prin încheierea nr. 2086/293/2020 
 
          Ordine de zi este urmatoarea: 
 
        I. Depunerea jurământului de către consilierii declaraţi aleşi,  ale căror 

mandate au fost validate de  Judecătoria Rupea. 

 II. Depunerea jurământului de către primarul declarat ales,  al cărui mandat a 

fost validat de  judecătoria Rupea. 

 
Ședința de constituire a consiliului local este deschisa de catre dl MIHAI 

CĂTĂLIN VĂSII Prefectul Județului Brașov , care participă la ceremonie. 

Acesta prezintă: 

-  numărul de consilieri locali aleşi la data de 27.09.2020;- 15, din care doi 

consileri locali au fost invalidați  de catre instanță prin încheierea nr. 

2086/293/2020, urmănd a fi validați supleantii in termen de 10 zile de la ramânera 

definitivă a incheierii de invalidare a mandatelor consilierilor locali declarati alesi.  

- numărul de consilieri aleşi, prezenţi la ceremonie; 12, si anume: 

1. BABA DORIN IOAN 

2. DUMBRAVĂ DAN  

3. CRUCERIU CONSTANTIN  

4. VASILE CULIȚĂ CRISTIEL  
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5. COCORA SEBASTIAN FLAVIUS 

6. KALMAN MIHAI LEVENTE 

7. ADAM ZOLTAN  

8. ANTAL MARIA  

9. GRUSEA LUCIAN CONSTANTIN  

10. VRÂNCEANU VASILE MARIAN  

11. SCHENKER ARPĂTĂCEANU – LAURA  

12. RAKOSI LAJOS – ATTILA  

- numărul de consilieri aleşi, absenţi; 1, și anume, domnul HELLWIG KARL 

GOTFRIED , absent motivat , fiind plecat din țară.  

- îndeplinirea condiţiilor 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/judeţean 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, după 

caz;  

- numărul de invitaţi care participă la ceremonie; 

- scopul şedinţei – constituirea Consiliului Local al orașului Rupea, județul 

Brașov ca urmare alegerilor autorităţilor publice locale din 27.09.2020; 

- lucrările şedinţei de constituire, în conformitate cu prevedrile 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 și care este prezent 

la ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al orașului Rupea, 

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 la 

ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al orașului Rupea este 

domnul CRUCERIU Constantin ,născut la data de 01.04.1960, iar cei mai tineri 

consilieri aleşi sunt domnii COCORA SEBASTIAN FLAVIUS si VRÂNCEANU 
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VASILE MARIAN născuţi la data de 04.04.1992 respectiv la data de 11.12.1985 

care sunt invitaţi să preia conducerea şedinţei.  

Preşedintele de vârstă, dl CRUCERIU Constantin roagă secretarul general al 

unităţii administrativ – teritoriale Rupea  să prezinte încheierea pronunţata de 

judecătorie, prin care sunt validate mandatele consilierilor locali, declaraţi aleşi, 

apoi supune votului proiectul ordinei de zi: 

 I. Depunerea jurământului de către consilierii declaraţi aleşi,  ale căror 
mandate au fost validate de  judecătoria Rupea prin încheierea nr. 2086/293/2020 
 

 II. Depunerea jurământului de către primarul declarat ales,  al cărui mandat a 

fost validat de  judecătoria Rupea, prin Incheierea nr. 2085/293/2020 

            Ordinea de zi se aproba cu unanimitate de voturi. 

  Presedintele de varsta dl CRUCERIU Constantin invită , in ordine alfabetica 

, consilierii locali declaraţi aleşi, ale căror mandate au fost validate, să depună, 

potrivit art. 117 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019, jurământul de credinta 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 Homorod , 

judeţului Brasov. Aşa să îmi ajute Dumnezeu!”. 

        Juramantul este  este depus de catre toti cei 12 consilieri prezenți la sedință si 

semnat  in doua exemplare de catre fiecare ales local . 

     In continuare  presedintele de varsta dl CRUCERIU Constantin  prezinta 

rezultatul validarii alegerii primarului si invita pe dl consilier care il asista, sa 

citeasca incheierea judecatoriei , apoi invita pe dl OPRIȘ ALEXANDRU, primar 

ales,   sa citeasca si sa semneze juramantul de credinta. 

      Dna secretar general  aduce la cunostinta dlui.primar Opriș Alexandru  si d-

nilor. consilieri 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 
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si completarile ulterioare, precum si  cele din OUG nr.57/2019, referitoare la 

conflictul de interese si regimul incompatibilitatilor alesilor locali. 

 

        Nemaifiind si alte probleme  presedintele de varsta declara sedinta inchisa. 
 
 
                      Presedinte de varsta                                   Secretar general UAT  
                    CRUCERIU Constantin                                Roman Ioana Mădălina 
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