Nr. Inreg. 4980 din 22.10.2020

PROCES -VERBAL
cu privire la desfăşurarea şedinţei privind ceremonia de constituire
a Consiliului local al comunei Dorobaţu
Consilierii locali ai Consiliului local al comunei Dorobanțu, județul Călărași, validați conform
Încheierii Judecătoriei Călărași Dosar nr. 6604/202/2020 pronunțată la data de 14.10.2020,
înregistrată la primăria comunei Dorobanțu cu nr. 4847 din 15.10.2020 au fost convocați de
prefectul județului Călărași, domnul Stoica Marian, conform prevederilor art. 116 alin. (1), (2) și
(3) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
prin ordinul 487 din 20.10.2020, înregistrat la Consiliul Local al comunei Dorobanțu cu nr. 4971 din
21.10.2020, în ședință privind ceremonia de constituire a Consiliului local al comunei Dorobanțu,
județul Călărași, la sediul consiliului local la data de 22.10.2020, orele 15,00 fiind invitați de secretarul
general al comunei Dorobanțu prin adresa nr. 4972 din data de 21.10.2020.
La ședință participă domnul subprefect Nicolae DUMITRU, desemnat prin ordin de către
domnul prefect, domnul Vasile STOICA care conform Încheierii Judecătoriei Călărași din
14.10.2020, Dosar nr. 6511/202/2020, înregistrată la primăria comunei Dorobanțu cu nr. 4849 din
15.10.2020, a fost validat în funcția de Primar al comunei Dorobanțu, secretarul general al
comunei Dorobanțu domnul George STOICA, precum și doamna Alexandru Adriana.
Secretarul general al comunei Dorobanțu domnul Stoica George face prezenţa consilierilor
declaraţi aleşi, ale căror mandate au fost validate conform adresei Judecătoriei Călărași Dosar nr.
6604/202/2020 din 14.10.2020 prin care înaintează Încheierea pronunțată la data de 14.10.2020,
înregistrată la primăria comunei Dorobanțu cu nr. 4847 din 15.10.2020 și care au fost convocați
conform adresei nr. 4972 din data de 21.10.2020 după cum urmează.
PREZENȚA

consilierului validat

Partidul sau
formaţiunea
politică

1.

CĂLIN VASILE

P.N.L

P

2.

PANTELIMON
ALEXANDRU

P.N.L

P

3.

CRĂCIUN GELU

P.N.L

P

4.

ALEXANDRU BENONE

P.N.L

P

5.

DINCĂ COSTINDANIEL

P.N.L

P

6.

MARIN LILIAN

P.N.L

P

7.

NEACȘU VALENTIN

P.N.L

P

8.

APOSTOL JAN

P.S.D.

P

9.
10.

IVAN NICULAIE
PAVEL ALEXANDRA

P.S.D.
P.S.D.

P
P

Nr.
crt.

Numele şi prenumele

DATA NASTERII

Domnul subprefect Nicolae DUMITRU deschide ședința de constituire a consiliului local.
Acesta prezintă:

- numărul de consilieri locali aleşi la data de 27.09.2020 = 11;
- numărul de consilieri aleşi, prezenţi la ceremonie = 10;
- numărul de consilieri aleşi, absenţi = 0;
- se constată că sunt îndeplinite condiţiile 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
mai mare decât primul număr natural strict mai mare decât jumătate din numărul membrilor consiliului
local stabilit potrivit art.112 din O.U.G. nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare = 10.
- numărul de invitaţi care participă la ceremonie = 1;
- scopul şedinţei – constituirea Consiliului Local al comunei Dorobanțu, urmare alegerilor
autorităţilor publice locale din 27.09.2020;
- lucrările şedinţei de constituire, în conformitate cu prevederile 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, 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 este domnul Călin Vasile,
născut la data de 14.09.1954, iar cei mai tineri consilieri aleşi sunt domnii Alexandru Benone și Dincă
Costin-Daniel, născuţi la data de 26.07.1989 și 03.05.1983 care sunt invitaţi să preia conducerea
şedinţei.
Preşedintele de vârstă domnul Călin Vasile roagă secretarul general al comunei Dorobanțu,
domnul Stoica George să prezinte Încheierea Judecătoriei Călărași Dosar nr. 6604/202/2020
pronunțată la data de 14.10.2020, înregistrată la primăria comunei Dorobanțu cu nr. 4847 din
15.10.2020, prin care sunt validate mandatele consilierilor locali, declaraţi aleşi, apoi supune votului
proiectul ordinei de zi astfel:
I. Depunerea jurământului de către consilierii declarați aleși, ale căror mandate au fost
validate de judecătorie, conform art. 117 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare, respectiv de către domnii Vasile CĂLIN, Alexandru
PANTELIMON, Gelu CRĂCIUN, Benone ALEXANDRU, Daniel-Costin DINCĂ, Lilian MARIN,
Valentin NEACȘU, Jan APOSTOL, Niculaie IVAN și de către doamna Alexandra PAVEL cu
precizarea că domnul Vasile STOICA a fost invalidat din calitatea de consilier local al comunei
Dorobanțu conform Încheierii Judecătoriei Călărași din data de 14.10.2020, Dosar nr.
6604/202/2020.
II. Depunerea jurământului de către primar, dacă până la data ceremoniei de constituire a
consiliului local mandatul acestuia a fost validat de judecătorie, respectiv de către domnul Vasile
STOICA care conform Încheierii Judecătoriei Călărași din 14.10.2020, Dosar nr. 6511/202/2020,
înregistrată la primăria comunei Dorobanțu cu nr. 4849 din 15.10.2020, a fost validat în funcția
de Primar al comunei Dorobanțu.
Preşedintele de vârstă domnul Călin Vasile propune trecerea la punctul I.
I. Depunerea jurământului de către consilierii declarați aleși, ale căror mandate au fost
validate de judecătorie, conform art. 117 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare.
Preşedintele de vârstă domnul Călin Vasile invită consilierii locali declaraţi aleşi, ale căror
mandate au fost validate conform Încheierii Judecătoriei Călărași din data de 14.10.2020, Dosar
nr. 6604/202/2020, să depună, potrivit art. 117 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019, 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 Dorobanțu. 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.
Jurământul se depune după următoarea procedură: Preşedintele de vârstă domnul Călin Vasile,
chemă în ordine alfabetică consilierii locali să citească jurământul, respectiv ALEXANDRU BENONE,
APOSTOL JAN, CĂLIN VASILE, CRĂCIUN GELU, DINCĂ COSTIN-DANIEL, IVAN NICULAIE,
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MARIN LILIAN, NEACȘU VALENTIN, PANTELIMON ALEXANDRU și PAVEL ALEXANDRA ,
iar aceștia se vor prezenta pe rând, în faţa unei mese special amenajate, pe care se află un exemplar din
Constituţia României şi Biblie. Consilierul va pune mâna stângă atât pe Constituţie, cât şi pe Biblie, şi va
da citire jurământului, după care va semna jurământul de credinţă, care va fi imprimat pe un formular
special.
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 comunei
Dorobanțu.
Prin excepţie de la dispoziţiile art. 116 alin. (7) din O.U.G. nr.57/2019, cu modificările şi
completările ulterioare, consilierul local declarat ales care nu a putut depune jurământul, ca urmare a
absenţei pentru motive temeinice, poate depune jurământul în cadrul primei şedinţe a consiliului local.
Sunt considerate motive temeinice spitalizarea sau imobilizarea la pat, dovedită prin certificat medical,
ori situaţii precum deplasarea în străinătate în interes de serviciu, evenimente de forţă majoră, cum ar
fi inundaţii sau alte catastrofe care au împiedicat deplasarea, deces în familie ori alte situaţii similare.
Preşedintele de vârstă domnul Călin Vasile propune trecerea la punctul II.
II. Depunerea jurământului de către primar, dacă până la data ceremoniei de constituire a
consiliului local mandatul acestuia a fost validat de judecătorie
Preşedintele de vârstă domnul Călin Vasile prezintă rezultatul validării alegerii primarului şi
invită unul dintre cei doi consilieri mai tineri, care îl asistă, să citească Încheierea Judecătoriei Călărași
din 14.10.2020, Dosar nr. 6511/202/2020, înregistrată la primăria comunei Dorobanțu cu nr. 4849 din
15.10.2020, apoi invită pe domnul Stoica Vasile să citească şi să semneze 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 Dorobanțu. Aşa să îmi ajute
Dumnezeu!”.
După depunerea jurământului, domnul Stoica Vasile în calitate de primar intră în exerciţiul de
drept al mandatului.
Închiderea ceremoniei de constituire.
Secretarul general al comunei Dorobanțu, domnul Stoica George prezintă și consemnează în
procesul - verbal al ședinței privind ceremonia de constituire a consiliului local următoarele:
- Nr. consilieri locali stabiliți prin ordin al prefectului, conform art. 112 din Codul administrativ
= 11
- Nr. consilieri locali validați de judecătorie = 10
- Nr. consilieri locali prezenți la ședință = 10
- Nr. consilieri locali care au depus jurământul la ședința privind ceremonia de constituire a
consiliului local = 10
- Nr. consilieri care au refuzat să depună jurământul la ședința privind ceremonia de constituire
a consiliului local = 0
- Nr. consilieri locali, care absentează motivat, conform art.116 alin.(8) din Codul administrativ
=0
- Nr. consilieri locali, care absentează nemotivat = 0.
Referitor la validarea supleanților conform art.119 din Codul administrativ, secretarul general al
comuneri Dorobanțu domnul Stoica George prezintă faptul că prin adresa primăriei comunei Dorobanțu
cu nr. 4937 din 20.10.2020, înregistrată la Judecătoria Călărași cu nr. 6823/202/2020 au fost depuse
documentele doveditoare pentru domnul Dragomir Marin din partea P.N.L. în calitate de consilier local
supleant la alegerile locale din data de 27.09.2020 în vederea validării lui, urmare invalidării alegerii în
calitate de consilier local a domnului Stoica Vasile din partea P.N.L., conform Încheierii Judecătoriei
Călărași din data de 14.10.2020, Dosar nr. 6604/202/2020.
Secretarul general al comunei Dorobanțu, domnul Stoica George aduce la cunoștința primarului și
consilierilor locali reglementările din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri,
prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare după cum urmează:
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Incompatibilităţi privind aleşii locali
ART. 87
(1) Funcţia de primar şi viceprimar, 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
administrativ-teritoriale sau la care unitatea administrativ-teritorială pe
care o conduce deţine participaţie;
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, 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, nu pot deţine, pe durata exercitării
mandatului, funcţia de consilier judeţean.
(3) Primarii şi viceprimarii, pot exercita funcţii sau activităţi în
domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice şi al creaţiei literarartistice.
ART. 88
(1) 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 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 administrativ4

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
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 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 respectiva;
f) funcţia de reprezentant al statului la o societate comercială care
îşi are sediul ori care deţine filiale în unitatea administrativ-teritorială
respectiva;
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, 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.
(2) Incompatibilitatea exista 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 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 administrativteritoriale 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
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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.
(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.
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 rudă 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 aceasta funcţie. Alesul local care
devine incompatibil prin aplicarea prevederilor prezentei secţiuni este
obligat să demisioneze din una dintre funcţiile incompatibile în cel mult 60
de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
(4) În situaţia în care alesul local aflat în stare de incompatibilitate
nu renunţa la una dintre cele doua funcţii incompatibile în termenul
prevăzut la alin. (3), prefectul va emite un ordin prin care constată
încetarea de drept a mandatului de ales local la data împlinirii termenului
de 15 zile sau, după caz, 60 de zile, la propunerea secretarului unităţii
administrativ-teritoriale. Orice persoană poate sesiza secretarul unităţii
administrativ-teritoriale.
(5) Ordinul emis de prefect potrivit alin. (4) poate fi atacat la
instanţa de contencios administrativ competenta.
(6) În cazul primarilor, prefectul va propune Guvernului stabilirea
datei pentru alegerea unui nou primar, iar în cazul consilierilor locali şi
consilierilor judeţeni, se va proceda la validarea mandatului unui supleant,
potrivit prevederilor legislației privind alegerile locale.
ART. 92
(1) Încălcarea dispoziţiilor art. 90 atrage încetarea de drept a
mandatului de ales local la data încheierii contractelor.
(2) Consilierii locali care au contracte încheiate cu încălcarea art. 90
au obligaţia ca, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a
prezentei legi, să renunţe la contractele încheiate. Orice persoană poate
sesiza secretarul unităţii administrativ-teritoriale.
(3) Încălcarea obligaţiei prevăzute la alin. (2) atrage încetarea de
drept a mandatului de ales local.
(4) Constatarea încetării mandatului de consilier local se face prin
ordin al prefectului, la propunerea secretarului unităţii administrativteritoriale.
(5) Ordinul emis de prefect potrivit alin. (4) poate fi atacat la
instanţa de contencios administrativ competenta.
(6) Prevederile alin. (1) şi (3) nu se aplică dacă, până la emiterea
ordinului de către prefect, se face dovada că încălcarea dispoziţiilor art.
90 a încetat.
ART. 93
(1) Prevederile art. 90 se aplică şi persoanelor încadrate cu contract
individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local sau al
consiliului judeţean ori la regiile autonome aflate sub autoritatea
consiliilor respective sau la societăţile înfiinţate de consiliile locale
sau consiliile judeţene respective.
(2) Încălcarea de către persoanele prevăzute la alin. (1) a
dispoziţiilor art. 90 atrage încetarea de drept a raporturilor de muncă.
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(3) Constatarea încetării raporturilor de muncă se face prin ordin sau
dispoziţie a conducătorilor autorităţilor publice sau ai agenţilor economici
prevăzuţi la alin. (1). Prevederile art. 92 alin. (6) se aplică în mod
corespunzător.

precum şi cele din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ cu modificările și
completările , referitoare la conflictul de interese și regimul incompatibilităților aleșilor locali,
astfel:
Incompatibilităţile aleşilor locali şi conflictul de interese
ART. 227
Regimul incompatibilităţilor aplicabil aleşilor locali
(1) Regimul incompatibilităţilor aplicabil funcţiei de primar şi
viceprimar, consilier local, 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).
ART. 228
Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru aleşii locali
(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 aflat în una dintre
situaţiile prevăzute la alin. (1) 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.
(3) 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.
(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.
ART. 229
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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.
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.

Preşedintele de vârstă domnul Călin Vasile declară ședința închisă.
Președinte de vârstă,
Vasile CĂLIN

Secretar general,
George STOICA
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