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PROCES – VERBAL
încheiat azi 27 octombrie 2020 în şedinţa privind ceremonia de constituire a Consiliului
Local al comunei Rosiori
Prezentul proces-verbal s-a încheiat azi 27 octombrie 2020, cu ocazia şedinţei
privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Rosiori şi de depunere
a jurământului de către consilierii locali declaraţi aleşi ca urmare a rezultatelor
alegerilor locale din 27 septembrie 2020, validaţi potrivit Încheierii de validare a
Judecătoriei Oradea, nr.2183/20 octombrie 2020.
Secretarul general al comunei Roșiori, dl.Varga Sandor, a întocmit lista cu persoanele
ce compun prezidiul şedinţei, respectiv;

• PREŞEDINTELE DE VÂRSTĂ - Doamna KENCSE IRMA
•

ASISTENŢII PREŞEDINTELUI DE VÂRSTĂ ( CEI MAI TINERI CONSILIERI)
- Domnul NAGY ZOLTAN
- Domnul BOLOJAN FLORIN-MIRCEA

Şedinţa privind ceremonia de constituire convocata prin Ordinul Prefectului
judeţului Bihor nr. 612/21.10. 2020 are următoarea ordine de zi:
•
•
•
•
•
•

Deschiderea şedinţei ceremoniei de constituire a consiliului local;
Prezentarea Încheierii de validare a mandatelor consilierilor locali;
Depunerea jurământului de către consilierii locali validaţi de judecătorie;
Prezentarea Încheierii de validare a mandatului de primar;
Depunerea jurământului de către primar;
Închiderea şedinţei

În baza art.116 alin. (3) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare, Secretarul general al comunei Roșiori a
transmis invitaţia la ședința de constituire consilierilor locali ale căror mandate au fost
validate, menționând locul, data şi ora desfăşurării şedinţei convocată prin Ordinul
Prefectului judeţului Bihor nr. 612/21.10. 2020
Secretarul general al comunei Roșiori, dl. Varga Sandor, efectuează prezenţa
consilierilor locali declaraţi aleşi, ale căror mandate au fost validate, respectiv:
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1

BLAGA DUMITRU

P.N.L.

2

BOLOJAN FLORIN-MIRCEA

P.N.L.

3

BOROZSNYAI MARTA

PPMT

4

KELEMEN GÉZA

U.D.M.R.

5

KENCSE IRMA

PPMT

6

KERECSENYI EMERIC

U.D.M.R.

7

NAGY ZOLTAN

U.D.M.R.

8

ROBOŞ GAVRIL

P.S.D.

9

SZABO ANNAMARIA

U.D.M.R.

10

TOTH ALEXANDRU

U.D.M.R.

11

şi îi invită să semneze convocatorul.
Secretarul general al comunei Roșiori, a înmânat la şedinţa privind ceremonia
de constituire a Consiliului Local al comunei Roșiori, consilierilor locali un dosar de
ședință conținând:
- copie după Ordinul Prefectului de convocare a consiliului local la ceremonia
de constituire;
- Ghidul de constituire a consiliilor locale, întocmit de Instituţia Prefectului
Judeţului Bihor;
- copie după Procesul-verbal de constatare a rezultatului votării;
- Încheierea judecătoriei privind validarea mandatelor consilierilor locali
declarați aleși;
Din partea Instituţiei Prefectului Judeţului Bihor, la şedinţa privind ceremonia de
constituire este prezent domnul Teodor MARA – Consilier Juridic - Serviciul
Juridic,Avizare și Contencios Administrativ.
Şedinţa este deschisă de reprezentantul Prefectului Judeţului Bihor domnul
Teodor MARA, care dă citire Ordinului Prefectului nr. 612/21.10. 2020, de convocare
a consilierilor locali declaraţi aleşi în şedinţa privind ceremonia de constituire a
Consiliului Local al comunei Roșiori, prezentând:
-Numărul de consilieri locali aleşi la data de 27 septembrie 2020:

11

-Numărul de consilieri locali validaţi prin Încheierea Civila nr.2183/20.10.2020: 10
2

-Numărul de consilieri locali invalidaţi prin Încheierea Civila nr.2183/20.10.2020: 1
-Numărul de consilieri locali prezenţi la ceremonie:
-Numărul de consilieri locali absenţi: -

10
-

-Sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.116 alin. (1) din OUG 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 OUG nr.57/2019, cu
modificările şi completările ulterioare: 10
-Scopul ședinței – constituirea Consiliului Local al comunei Roșiori, urmare a
alegerilor autorităţilor publice locale din 27 sept.2020.
Se intonează imnul naţional al României, după care dl. Dumitru Ţiplea Prefect al Judeţului Bihor, adresează câteva cuvinte de felicitare şi urări de bine
consilierilor locali validaţi şi primarului ales.
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 local este doamna Kencse Irma, , iar cei
mai tineri consilieri aleşi sunt domnii: Nagy Zoltan şi Bolojan Florin- Mircea, care
sunt invitaţi să preia conducerea şedinţei.
Dl. Teodor MARA – reprezentant al Prefectului judeţului Bihor prezintă,
Încheierea pronunţată de Judecătoria Oradeaa, nr. 2183/2020 prin care sunt validate
mandatele consilierilor locali.
I. Depunerea jurământului de către consilierii declaraţi aleşi ale căror
mandate au fost validare de Judecătoria Oradea
Preşedintele de vârstă invită consilierii locali declaraţi aleşi, ale căror mandate
au fost validate, să depună potrivit art.117 alin. (1) din O.U.G. nr.57/2019, cu
modificările şi completările ulterioare, 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 Roșiori. Aşa să îmi ajute
Dumnezeu.”
Jurământul se depune după următoarea procedură: Președintele de vârstă
care conduce ședința, cheamă în ordine alfabetică consilierii locali să citească
jurământul punând mâna stângă pe Constituţie, cât şi pe Biblie(după caz), prezentânduse pe rând în faţa mesei special amenajate, pe care se află Constituţia României şi
Biblia.
Toţi consilierii locali au depus jurământul, dupã care au semnat jurãmântul de
credinţã în două exemplare, din care un exemplar a fost înmânat consilierului şi un
exemplar se păstrează la dosarul de constituire.
Dosarul de constituire al Consiliului Local al comunei Roșiori se păstrează de
către secretarul general al comunei Roșiori.
3

II.

Depunerea jurământului de către primarul Comunei Roșiori

Primarul ales al comunei Roșiori, depune jurământul prevăzut la art.117 din
O.U.G. nr.57/2019 cu modificările şi completările ulterioare în şedinţa privind
ceremonia de constituirea Consiliului Local al comunei Roșiori, având în vedere faptul
că mandatul a fost validat prin Încheierea Civilă nr.2152/2020 a Judecătoriei Oradea.
Dl. Teodor MARA – reprezentant al Prefectului judeţului Bihor prezintă
rezultatul validării alegerii primarului, dă citire încheierii Judecătoriei Oradea apoi îl
invită pe dl. Kelemen Zoltan - primarul ales, să citească şi să semneze jurământul.
Dl. Kelemen Zoltan cu mâna stângă pe Constituţie, cât şi pe Biblie dă citire
jurământului, după care semnează ambele exemplare ale jurământului de credinţă
imprimat pe un formular special, un exemplar se păstrează la dosarul de constituire, iar
celălalt exemplar se înmânează primarului ales împreună cu eşarfa.
Închiderea ceremoniei de constituire:
Secretarul general al comunei Roșiori prezintă următoarele:
- Nr. consilieri locali stabiliţi prin Ordinul Prefectului nr.308/14.07.2020, cf.
art.112 din Codul Administrativ: 11
- Nr. consilieri locali validaţi de Judecătoria Oradea

10

- nr. consilieri locali prezenţi la şedinţă:

10

- nr. consilieri locali care au depus jurământul la şedinţa privind ceremonia
de constituire a Consiliului Local al comunei Roșiori:
10
- nr. consilieri locali care au refuzat să depună jurământul la şedinţa privind
ceremonia de constituire a Consiliului Local al comunei Roșiori: -- nr. consilieri locali care absentează motivat, conform art.116 alin. (8) din
Codul administrativ: -- nr. consilieri locali care absentează nemotivat: -Având în vedere faptul că prin Ordinul Prefectului judeţului Bihor, nr.308/14.07.2020
pentru comuna Roșiori s-a stabilit un număr de 11 consilieri locali, din care un număr
de 10 consilieri locali declaraţi aleşi au fost validaţi de către Judecătoria Oradea şi au
depus jurământul, precum şi faptul că un mandat de consilier local ales a fost invalidat
de către Judecătoria Oradea – a d-lui Kelemen Zoltan ca urmare a renunţării la mandat,
în favoarea celui de primar, se constată că sunt întrunite condițiile art.118 din OUG nr.
57/2019 pentru declalarea Consiliului local ca legal constituit precum și pentru
demararea procedurii de validare a supleantului pentru funcţia de consilier local de pe
lista propusă de UDMR, respectiv, dl. SzabóIoan.
Preşedintele de vârstă declară şedinţa închisă. Drept pentru care s-a încheiat
prezentul proces verbal, într-un singur exemplar.
PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ,

Kencse Irma

SECRETAR GENERAL,

Varga Sandor
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