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Nr.10846/ 30 .10.2020 

 
 

PROCES VERBAL 
 
 

 Incheiat astazi 30.10.2020 , cu ocazia sedinței privind ceremonia de constituire a 
consiliului local al orașului Slănic, convocata de Prefectul Judetului  Prahova prin 
Ordinul nr.415/26.10.2020. 
          Sunt prezenți la ședință :  MEȘTERU EMIL, GRIGORE CONSTANTIN , DAN, 
MUȘAT MARIA , ALIONTE GHEORGHE GEORGEL , CORBU MARIAN , BAICU 
AUR MIHAIL,   POPESCU SORIN  , STERE IOANA MIHAIELA, MEȘTERU 
VICTOR-ION, CHIPEŞIU  FLORINEL, MARE LAURENŢIU CORNEL, COSTEA 
DANELUȘ .                                                                                                                                                                                   
 La sedinta participa domnul CONSTANTIN GEORGE BREZOI – subprefect  , 
desemnat reprezentant al Instituției Prefectului , care deschide lucrările și arată scopul 
sedinței , prezența consilierilor alesi la sedința de constituire  și solicită ca lucrarile 
sedintei de constituire sa fie conduse de cel mai în vârsta consilier local al cărui mandat a 
fost validat , dl. MEȘTERU EMIL (data nasterii 22.07.1958)  , asistat de doi dintre cei 
mai tineri consileri locali al caror mandate au fost validate   dl CORBU MARIAN (data 
nașterii 08.04.1989) și dl. POPESCU SORIN (data nașterii 25.09.1983) 
 Președintele de vârsta preia lucrările sedinței de constituire , dă cuvantul 
secretarului general al orașului,   care prezintă Încheierea din data de 20.10.2020 , 
pronunțată de Judecătoria Vălenii de Munte , în Dosar nr.3294/331/2020 , prin care sunt 
validate un număr de 11 mandate de consileri locali declarați aleși la alegerile 
autorităților administratiei publice locale din data de 27.09.2020: 
1.  MEȘTERU EMIL                                                             PARTIDUL  NAȚIONAL LIBERAL 
2. GRIGORE CONSTANTIN DAN                                           PARTIDUL  NAȚIONAL LIBERAL 
3. MUȘAT MARIA PARTIDUL  NAȚIONAL LIBERAL 
4. ALIONTE GHEORGHE 

GEORGEL                                                            
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 

5. CORBU MARIAN  PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 
6. BAICU AUR MIHAIL PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 
7. POPESCU SORIN  PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 



8. STERE IOANA MIHAIELA      PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 
9. MEȘTERU VICTOR-ION                                                            PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 
10. CHIPEŞIU  FLORINEL PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 
11. MARE LAURENŢIU CORNEL    PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 

 și invalidate un număr de 4 mandate: 
1. MORARU REMUS  PARTIDUL  NAȚIONAL LIBERAL 
2. MIHAILESCU SOFIA PARTIDUL  NAȚIONAL LIBERAL 
3. NEAGU GEORGEL-CLAUDIU PARTIDUL  NAȚIONAL LIBERAL 
4. COSTEA DANELUȘ PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 

ca urmare a declarațiilor de renunțare . 
             Prin adresa nr. 10621 din 26.10.2020 au fost înaintare documentele cu propunere 
de validare pentru  următorii supleanți :  
 
1. MOLDOVEANU SORIN  PARTIDUL  NAȚIONAL LIBERAL 
2. GORTOESCU MIHĂIȚĂ-IOAN PARTIDUL  NAȚIONAL LIBERAL 
3. BUZEA CRISTIAN -PETRU PARTIDUL  NAȚIONAL LIBERAL 
4. BĂDULESCU CRISTIAN- DĂNUȚ PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 

  
Președintele de vârsta  prezintă și supune  aprobarii proiectul ordinii de zi al 

sedinței de constituire  a  consiliu local al orașului Slănic , județul Prahova : 
 
 

I. Depunerea jurământului de către consilierii locali declarați alesi , ale căror 
mandate au fost validate de Judecatoria Vălenii de Munte, prin Încheierea din data 
de 20.10.2020 

II.  Depunerea jurământului de către Primarul ales al orașului Slănic, 
județul Prahova, domnul Costea Daneluș, validat de Judecatoria Vălenii de Munte, 
prin Încheierea din data de 12.10.2020 

 
Ordinea de zi  este aprobată în unanimitate de voturi. 
 

Președintele de vârsta invită consilierii locali declarati aleși, ale căror mandate au 
fost validate , să depuna jurământul , după citirea de către doamna secretar UAT Slanic a 
Incheierii de validare din data de 20.10.2020. Aceștia , în ordine alfabetică au dat citire și  
au semnat juramantul de credinta.  

 
Consilierii declarați alesi , care au depus juramantul sunt: 
 

1. ALIONTE GHEORGHE 
GEORGEL                                                            

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 

2. BAICU AUR MIHAIL PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 
3. CHIPEŞIU  FLORINEL PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 
4. CORBU MARIAN  PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 
5. GRIGORE CONSTANTIN DAN                                           PARTIDUL  NAȚIONAL LIBERAL 
6. MARE LAURENŢIU CORNEL    PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 
7. MEȘTERU EMIL                                                             PARTIDUL  NAȚIONAL LIBERAL 



8. MEȘTERU VICTOR-ION                                                            PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 
9. MUȘAT MARIA PARTIDUL  NAȚIONAL LIBERAL 
10. POPESCU SORIN  PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 
11. STERE IOANA MIHAIELA      PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 

 
Președintele de vârsta prezintă rezultatul validarii alegerii primarului și invita pe 

doamna secretar al UAT Slănic, să dea citire încheierii  Judecatoriei Vălenii de Munte,  
din data de 12.10.2020, pronunțată în dosar nr.3293/331/2020,  apoi invită primarul ales, 
Costea Daneluș,  să depună jurământul. 

 Domnul Costea Daneluș  citeste și semnează jurământul de credință.  
De asemenea domnul Costea Daneluș își prezintă opțiunea pentru funcția de 

primar.  
In încheierea ceremoniei de constituire secretarul general al orașului Slănic 

consemneaza următoarele : 
 Număr consilieri locali stabiliti prin ordin al prefectului, conform 

art.112/171 din Codul administrativ   =15 consilieri locali 
 Număr consilieri locali validați la judecatorie =11 consileri locali 
 Număr consileri prezenți la sedință = 11 consilieri locali 
 Număr consilieri locali care au depus jurământul la sedința privind 

ceremonia de constituire a consiliului local al orașului Slănic = 11 
consileri locali 

 Număr consileri locali care au refuzat să depună jurământul la sedința 
privind ceremonia de constituire a consiliului local al orașului Slănic = nu 
este cazul 

 Număr consileri locali care au absentat motivat = nu este cazul 
 Număr consilieri locali care au absentat nemotivat = nu este cazul 

 
          Secretarul general al orașului Slănic  a făcut cunoscute  tuturor aleșilor locali 
reglementările  din Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea 
transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de 
afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, 
precum si cele din OUG nr.57/2019, referitoare la conflictul de interese si regimul 
incompatibilitatilor alesilor locali prin înmanarea fiecarui consilier a unui extras din 
Legea nr.161/2003 și din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu privire la 
incompatibilități și conflictul de interese. 
         La ședință au participat ca invitați domnul Bogdan Toader, doamna Rodica 
Paraschiv și domnul senator Radu Oprea . Domnul Bogdan Toader adresează aleșilor 
locali felicitări și le urează succes în noul mandat. 

Presedintele de varsta multumeste si felicita noul consiliu local si  
declara sedinta inchisa , pentru care am incheiat prezentul proces verbal in doua 
exemplare, unul la dosarul sedintei si unul reperezentatului Institutiei Prefectului. 

   Președinte de vârsta                    Secretar general al UAT Slănic 
               MEȘTERU EMIL                       COJOCARU ISABELA CERASELLA 
 
  


