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ROMÂNIA 

JUD. SATU MARE 

ORAŞUL TĂŞNAD 

CONSILIUL LOCAL 

Nr. înregistrare: 18071/27.10.2020 

 

PROCES VERBAL 
 

al ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Orașului 

Tășnad din data de 27 octombrie 2020  

 

Încheiat astăzi, 27 octombrie 2020, cu ocazia desfășurării ședinței privind 

ceremonia de constituire a Consiliului Local al Orașului Tășnad. 

Reprezentantul Prefectului, domnul Dorle Cosmin-Mihai – Șef Serviciu Juridic 

și Contencios Administrativ, prezintă Ordinul Prefectului județului Satu Mare nr. 

321/23.10.2020 prin care au fost convocați în ședința privind ceremonia de 

constituire a Consiliului Local al orașului Tășnad, în data de 27 octombrie 2020 la ora 

1200, consilierii aleşi la alegerile locale din 27 septembrie 2020 și validați de către 

Judecătoria Carei prin Încheierea nr. 1440/2020 din Dosarul nr. 3055/218/2020. 

Numărul de consilieri locali declarați aleși la data de 27.09.2020: 15. 

Numărul de consilieri locali validați, prezenți la ceremonie: 14. 

Numărul de consilieri locali validați, absenți: 0. 

Secretarul general al orașului Tășnad precizează că, în baza prevederilor art. 

116 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, „Şedinţa pentru ceremonia 

de constituire este condusă 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”, astfel încât se constată următoarele: cel mai în vârstă consilier local este 

domnul Costea Teofil , născut la data de 26 aprilie 1952, iar cei mai tineri consilieri 

locali sunt: doamna Aciu Bianca-Gabriela-Codruța, născută la data de 26 mai 1991, 

respectiv, domnul Moisa-Turcu Antonel-Adrian, născut la data de 12 februarie 

1986. 

Domnul Dorle Cosmin-Mihai – Șef Serviciu Juridic și Contencios 

Administrativ, dă cuvântul domnului Costea Teofil, președintele de vârstă pentru a 

prezenta Încheierea Judecătoriei Carei nr. 1440/2020 prin care au fost validați 

consilierii aleși la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020. 

Se constată faptul că domnul Farcău Adrian-Dănuț din partea Partidului Pro 

România a renunțat la mandatul de consilier local, acesta optând pentru funcția de 

primar al Orașului Tășnad, astfel încât, validarea mandatului supleantului Partidului 

Pro România se va face în conformitate cu prevederile art. 121-122 din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare: 

După prezentarea Încheierii Judecătoriei Carei nr. 1440/2020 de către 

președintele de vârstă, secretarul general al Orașului Tășnad, domnul Buta Sergiu-

Ionel, invită consilierii ale căror mandate au fost validate, în ordine alfabetică, să 

depună, potrivit art. 117 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 
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administrativ, cu modificările și 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 oraşului Tășnad. Aşa să 

îmi ajute Dumnezeu!”.   

Totodată, aduce la cunoștința consilierilor locali faptul că formula religioasă de 

încheiere va respecta libertatea convingerilor religioase, jurământul putând fi depus și 

fără formula religioasă. 

Se constată că toți cei 14 consilieri declarați aleși, ale căror mandate au fost 

validate de către Judecătoria Carei prin Încheierea nr. 1440/2020, au depus 

jurământul. 

În baza prevederilor art. 112, art. 116 alin. (5)-(7), respectiv  art. 171 din 

O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al 

Orașului Tășnad se declară legal constituit începând cu data de 27 octombrie 2020. 

 Se trece la depunerea jurământului de către primarul al cărui mandat a fost 

validat de Judecătoria Carei. 

Domnul Costea Teofil, președintele de vârstă, prezintă rezultatul validării 

alegerii primarului prin Încheierea Judecătoriei Carei nr. 1367/2020. 

Domnul Dorle Cosmin-Mihai, reprezentantul prefectului, invită primarul 

declarat ales al cărui mandat a fost validat, să depună, potrivit art. 150 coroborat cu 

art. 117 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, următorul jurământ în limba română: 

”Jur să respect Constituția şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce 

stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor oraşului Tășnad. Aşa să 

îmi ajute Dumnezeu!” și să îl semneze. 

Totodată, aduce la cunoștința primarului faptul că formula religioasă de 

încheiere va respecta libertatea convingerilor religioase, jurământul putând fi depus și 

fără formula religioasă. 

Se constată că primarul declarat ales, al cărui mandat a fost validat de către 

Judecătoria Carei prin Încheierea nr. 1367/2020, a depus jurământul. 

În baza art. 150 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările şi 

completările ulterioare, în urma depunerii jurământului de către domnul Farcău 

Adrian-Dănuț din partea Partidului Pro România, acesta intră în exercițiul de drept al 

mandatului de primar al Orașului Tășnad începând cu data de 27 octombrie 2020. 

 

Având în vedere constatarea depunerii jurământului de către primar și de către 

consilierii locali, secretarul general al orașului Tășnad aduce la cunoștința acestora 

reglementările din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 

transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de 

afaceri, prevenirea şi sancționarea corupției, cu modificările și completările 

ulterioare, precum şi cele din O.U.G. nr. 57/2019, referitoare la conflictul de interese 

și regimul incompatibilităților aleșilor locali. 
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După dezbateri se constată următoarele: 

Nr. consilieri locali stabiliți prin ordin al prefectului conform art. 112 din 

Codul administrativ (Ordinul Prefectului Județului Satu Mare nr.205/13.07.2020: 15. 

Nr. consilieri locali validați de judecătorie: 14. 

Nr. consilieri validați prezenți la ședință: 14. 

Nr. consilieri locali care au depus jurământul la ședința privind ceremonia de 

constituire a consiliului local: 14. 

Nr. consilieri locali care au refuzat să depună jurământul la ședința privind 

ceremonia de constituire a consiliului local: 0. 

Nr. consilieri locali absenți motivați conform art. 116 alin. (8) din Codul 

administrativ: 0. 

Nr. consilieri locali absenți nemotivați: 0. 

 

Domnul Dorle Cosmin-Mihai, reprezentantul prefectului, declară închisă 

ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al orașului Tășnad. 

 

Prezentul proces-verbal a fost încheiat în 2 exemplare originale, un exemplar 

pentru Instituția Prefectului – Județul Satu Mare și un exemplar pentru Primăria 

Orașului Tășnad – Secretar General – Dosar Ședință privind ceremonia de constituire 

a Consiliului Local al Orașului Tășnad din data de 27 octombrie 2020. 

Lucrările ședinței au început la orele 1200 și s-au încheiat la orele 1230. 

 

PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ, 

CONSILIER LOCAL 

TEOFIL COSTEA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL, 

SERGIU-IONEL BUTA 

 


