ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULMU
Nr. 5348 din 22.10.2020
PROCES – VERBAL
Incheiat astazi 22 octombrie 2020
Privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al ales la data de
27 septembrie 2020.
Deschiderea şedinţei privind ceremonia de constituire a Consiliului local al
comunei ULMU ales la data de 27 septembrie 2020 se face de catre de către
doamna Draghicescu Simona, avand functia de Subprefect, cu atributii de
prefect al judeţului Braila, prin intermediul platformei ZOOM.
Având în vedere Ordinul Prefectului Braila nr. 389 din 19 octombrie
2020 privind convocarea consilierilor locali declarati alesi, ne-am întrunit
astăzi în şedinţa privind ceremonia de constituire a noului Consiliu Local al
comunei ULMU care a fost ales la data de 27 septembrie 2020.
Prin Ordinul Prefectului nr. 270 din 14 iulie 2020 s-a stabilit un număr de 13
membri ai Consiliului local al comunei ULMU.
Conform Încheierii Judecatoriei Faurei din data de 16 octombrie 2020
pronuntată in Dosarul nr. 2799/228/2020 , au fost validate un număr de 13 mandate
ale consilierilor locali din totalul de 13.
Se da cuvantul domnului Bejgu Daniel – secretarul general al comunei
ULMU pentru efectuarea prezentei consilierilor ale căror mandate au fost validate si
se constata ca sunt prezenti un numar de 13 consilieri locali ale căror mandate au fost
validate astfel că sedinta este legal constituită.
La această sedintă participă si domnul Banica Vasile - primarul ales.
Lucrările şedinţei sunt conduse de cel mai în vârstă consilier local al
cărui mandat a fost validat ajutat de 2 consilieri dintre cei mai tineri consilieri
locali ale căror mandate au fost validate.
Din analiza datelor personale ale consilierilor rezultă că cel mai în vârstă
consilier este domnul Iconaru Marian, născut la 22 iunie 1960 iar cei mai tineri
consilieri sunt domnul Chircu Daniel, născut la 26 iunie 1977 şi domnul
Mitache Iulian, născut la 12 iulie 1977
.
Îi invit pe aceştia să să preia conducerea şedinţei privind ceremonia de
constituire a consiliului local.
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Domnul Iconaru Marian – presedintele de sedinta,
arata ca in
conformitate cu prevederile art. 116, alin.(5) din Codul administrativ, cu
modificările si completările ulterioare, consilierii ale căror mandate au fost
validate depun jurământul mentionat la art.117 din Codul administrativ.
Consilierii care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de
drept iar consilierii absenţi vor depune jurământul la şedinţa următoare.
Consilierii ale căror mandate au fost validate au depus în faţa
consiliului, jurământul,
al carui text a fost citit initial de catre domnul
Iconaru Marian – presedintele de sedinta , după care fiecare consilier, în
ordine alfabetică, a pus mâna pe Constituţie şi pe Biblie şi a rostit
textul.Textul jurământului s-a semnat în două exemplare de către consilieri,
din care unul se păstrează la dosarul de validare.
Consiliul local este legal constituit dacă numărul consilierilor locali care au
depus jurământul este mai mare decât primul număr natural strict mai mare decât
jumătate din numărul membrilor consiliului local stabilit prin Ordinul Prefectului nr.
270 din14 iulie 2020.
Domnul Iconaru Marian -presedintele de sedintă dă citire Încheierii
Judecatoriei Faurei din data de 15 octombrie 2020 pronuntată in Dosarul nr.
2798/228/2020 privind validarea in functia de primar al comunei ULMU, judetul
Braila a domnului Banica Vasile.
Primarul este invitat să depună jurământul cu mâna stângă atât pe Constituţie
cât şi, dacă este cazul, pe Biblie.
Dupa depunerea juramantului si semnarea acestuia, domnul Iconaru
Marian -presedintele de sedintă precizeza ca, intrunindu-se toate conditiile de
fond si forma cerute de lege, domnul Banica Vasile este Primarul Comunei
ULMU, intrănd în exerciţiul de drept al mandatului.
La finalul sedintei domnul Bejgu Daniel – secretarul general al unitătii
administrativ- teritoriale prezinta următoarea situatie:
• Nr. consilieri locali stabiliti prin ordin al prefectului, conform art.112/171 din
Codul administrati …………………………………………………..13
• Nr. consilieri locali validati de judecătorie …………………………. 13
• Nr. consilieri locali prezenti la sedintă ……………………………… 13
• Nr. consilieri locali care au depus jurământul la sedinta privind ceremonia de
constituire a consiliului local …… …….……………………………… 13
• Nr. consilieri care au refuzat să depună jurământul la sedinta privind
ceremonia de constituire a consiliului local ………………………….. 7

• Nr. consilieri locali care absentează motivat, conform art.116 alin.(8) din
Codul administrativ ……….………………………………………… • Nr. consilieri locali absenti nemotivati………………….…………… Deasemeni, intrucat domunul Banica Vasile, primarul nou ales, nu s-a regasit
inscris in primele 7 locuri de pe lista de consilieri locali al PNL, ai caror mandate de
consilieri locali au fost validate prin Încheierea Judecatoriei Faurei din data de 16
octombrie 2020 pronuntată in Dosarul nr. 2799/228/2020, nu s-au aplicat dispozitiile
art. 119 din Codul Administrativ, respectiv nu s-a mai solicitat validarea unui
mandat de consilier local pentru persoanele care au statutul de supleanti pe lista
Partidului National Liberal, urmand a se aplica prevederile articolului mai sus
mentionat in momentul in care conditiile legale privind ocuparea unui post vacant de
consilier local in cadrul Consiliului Local Ulmu, o vor impune.
În încheiere, domnul Bejgu Daniel – secretarul general al unitătii administrativteritoriale aduce la cunostintă reglementările din Legea nr.161/2003, modificată si
completată precum şi cele din O.U.G. nr. 57/2019, referitoare la regimul
incompatibilitătilor si al conflictului de interese, precum si obligatia alesilor locali de
a depune declaratiile de avere si de interese. si înmâneza, sub semnătură, fiecărui ales
local anexa 3 Incompatibilităţile aleşilor locali si conflictul de interese Declaratiile
de avere si de interese, fără ca secretarul să mai dea citire prevederilor legale.
Domnul Iconaru Marian – presedintele de sedintă constata că au fost finalizate
toate punctele de pe ordinea de zi a şedinţei, declar închise lucrările şedinţei
privind ceremonia de constituire a Consiliului local şi urez succes în noul
mandat alesilor locali
Presedinte de sedinta
Iconaru Marian

Secretar general al comunei ULMU
Bejgu Daniel
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Anexa 3
Incompatibilităţile aleşilor locali si conflictul de interese
Declarațiile de avere si de interese
CODUL ADMINISTRATIV aprobat prin OUG nr.57/2019, cu modificările si
completările ulterioare
ART. 227
Regimul incompatibilităţilor aplicabil aleşilor locali
(1) Regimul incompatibilităţilor aplicabil funcţiei de primar şi viceprimar, primar general
şi viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean,
consilier local şi consilier judeţean, după caz, este cel prevăzut în cartea I titlul IV din Legea
nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Constatarea şi sancţionarea stării de incompatibilitate şi a conflictului de interese
pentru persoanele care ocupă funcţiile prevăzute la alin. (1) se fac în condiţiile Legii nr.
176/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentului cod.
(3) Prin activităţi în domeniul didactic pe care primarul şi viceprimarul, primarul general
şi viceprimarul municipiului Bucureşti, preşedintele şi vicepreşedintele consiliului judeţean
le pot desfăşura, în condiţiile legislaţiei speciale privind unele măsuri pentru asigurarea
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice şi a funcţiilor publice, se înţeleg activităţile
prevăzute la art. 462 alin. (2).
1.Incompatibilităţi privind aleşii locali
(Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare)
ART. 87
(1) Funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului
Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean este incompatibilă cu
exercitarea următoarelor funcţii sau calităţi:
a) *** Abrogată
b) funcţia de prefect sau subprefect;
c) calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă, indiferent de
durata acestuia;
d) 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;
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e) funcţia de preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale acţionarilor sau
asociaţilor la o societate comercială;
f) *** Abrogată
g) calitatea de comerciant persoană fizică;
h) calitatea de membru al unui grup de interes economic;
i) calitatea de deputat sau senator;
j) funcţia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat sau o altă funcţie asimilată
acestora;
k) 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.
(1^1) Activitatea desfăşurată de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al
municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean, 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.
(2) Primarii şi viceprimarii, primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti nu
pot deţine, pe durata exercitării mandatului, funcţia de consilier judeţean.
(3) Primarii şi viceprimarii, primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti pot
exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice şi al creaţiei
literar-artistice.
ART. 88
(1) Funcţia de consilier local sau consilier judeţean 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 sau în aparatul propriu al consiliului judeţean ori al
prefecturii din judeţul 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 administrativ-teritoriale 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
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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 administrativteritorială 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 administrativ-teritorială 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 administrativ-teritorială
respectivă;
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.
(1^1) Activitatea desfăşurată de consilierul local sau consilierul judeţean, în calitate de
membru al consiliilor 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.
(2) O persoană nu poate exercita în acelaşi timp un mandat de consilier local şi un mandat
de consilier judeţean.
ART. 89
(1) Calitatea de ales local este incompatibilă şi cu calitatea de acţionar semnificativ la o
societate comercială înfiinţată de consiliul local, respectiv de consiliul judeţean.
(2) Incompatibilitatea există şi în situaţia în care soţul sau rudele de gradul I ale alesului
local deţin calitatea de acţionar semnificativ la unul dintre agenţii economici prevăzuţi la
alin. (1).
(3) 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.
ART. 90
(1) Consilierii locali şi consilierii judeţeni 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 sau judeţean respectiv ori cu
societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care funcţiile sau calităţile respective sunt
deţinute de soţul sau rudele de gradul I ale alesului local.
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ART. 91
(1) Starea de incompatibilitate intervine numai după validarea mandatului, iar în cazul
prevăzut la art. 88 alin. (2), după validarea celui de-al doilea mandat, respectiv după
numirea sau angajarea alesului local, ulterior validării mandatului, într-o funcţie
incompatibilă cu cea de ales local.
(1^1) Starea de incompatibilitate durează până la data încetării de drept a mandatului în
care alesul local a exercitat o funcţie sau o calitate incompatibilă cu aceasta sau până la
data la care a încetat funcţia sau calitatea care a determinat starea de incompatibilitate.
(2) În cazul prevăzut la art. 89, incompatibilitatea cu calitatea de ales local intervine la
data la care alesul local, soţul sau ruda de gradul I a acestuia devin acţionari.
(3) Alesul local poate renunţa la funcţia deţinută înainte de a fi numit sau ales în funcţia
care atrage starea de incompatibilitate sau în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în
această funcţie.
2.Conflictul de interese
ART. 76 (Legea nr.161/2003, modificată si completată)
(1) Primarii şi viceprimarii (…) sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu
încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un
folos material pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I.
(2) Actele administrative emise sau actele juridice încheiate ori dispoziţiile emise cu
încălcarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută.
ART. 77
Conflictele de interese pentru preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene sau
consilierii locali şi judeţeni sunt prevăzute în Codul administrativ.
ART. 228 (Codul administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019)
(1) 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:
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.
(2) În exercitarea funcţiei, consilierul local sau consilierul judeţean aflat în una dintre
situaţiile prevăzute la alin. (1) are obligaţia să anunţe la începutul şedinţei consiliului local,
respectiv a consiliului judeţean interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii
respective, anunţ care se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei.
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(3) Ulterior anunţării interesului personal, consilierul local sau judeţean 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.
(4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice încheiate cu încălcarea
prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu
modificările şi completările ulterioare.
(5) Fapta aleşilor locali de a încălca prevederile alin. (1) 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.
3. Depunerea declarațiilor de avere si de interese
(OUG nr 57/2019, cu modificările si completările ulterioare)
ART. 229
Declaraţia de interese şi declaraţia de avere
Aleşii locali au obligaţia să întocmească, să depună şi să actualizeze declaraţii de avere şi
declaraţii de interese în conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi
completările ulterioare. (subl.ns. în termen de 30 de zile de la data alegerii)
ART. 230
Sancţiuni pentru nedepunerea declaraţiei de avere şi a declaraţiei de interese
Nerespectarea prevederilor legale referitoare la procedura de depunere a declaraţiei de
avere şi de interese prevăzute de lege atrage sancţiunile prevăzute de Legea nr. 176/2010, cu
modificările şi completările ulterioare.
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