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 Nr. 3947 / 21.10.2020         
 
 

Proces-verbal 
al şedinţei de constituire a Consiliului Local Petelea 

 
        Încheiat astăzi, 21.10.2020 cu ocazia Şedinţei de constituire a Consiliului local al comunei 
Petelea. 

Şedinţa a fost convocată prin Ordinul Prefectului al Judeţului Mureş nr. 337/19.10.2020. 
La şedinţă sunt prezenţi d-l Românu Ioan - reprezentanul prefectului jud. Mureş, secretarul 

general al comunei, toţi consilierii  locali declaraţi aleşi şi validaţi (conform listei de prezenţă) şi d-l 
Pădurean Sorin-Pompei - primar ales şi validat.  

Şedinţa se deschide cu intonarea imnului de stat al României. 
D-l Românu Ioan deschide lucrările şedinţei de constituire a Consiliului Local Petelea, salută pe 

cei prezenţi, prezintă punctele de pe ordinea de zi şi anume depunerea jurământului de către consilierii 
locali validaţi şi depunerea jurământului de către primarul declarat ales şi validat.  

D-l Românu Ioan constată, în urma apelului nominal, pentru consilierii validaţi, făcut de 
secretarul general al comunei Petelea dl. Moldovan Mihai-Ilie, că şedinţa este legal constituită (sunt 
prezenţi toţi consilierii aleşi), situaţie în care face următoarele precizări: 

- Convocarea consilierilor declaraţi aleşi la alegerile din 27.09.2020, pentru şedinţa de constituire, 
s-a făcut  conform Ordinului nr. 337/2020,  emis de prefect în baza art. 116 din Codul administrativ. 
 - Consiliul local al comunei Petelea  are un număr de 13 consilieri. 

- Numărul de consilieri locali aleşi la 27.09.2020: 13 
- Numărul de consilieri locali care au renunţat la mandat: 1 
- Numărul de consilieri locali prezenţi la ceremonie: 12 
- Numărul de consilieri absenţi: 0 
- Se constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 116 alin. (1) din Codul administrativ, 

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. 
 - Numărul de invitaţi care participă la ceremonie 5 
 - Scopul şedinţei: constituirea Consiliului Local Petelea, urmare a alegerilor locale din 
27.09.2020. 
 - Conform art. 116 alin.(4) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ lucrările şedinţei de 
constituire sunt conduse de cel mai în vârstă consilier al cărui mandat a fost validat, ajutat de 2 consilieri 
dintre cei mai tineri. 
 Potrivit informaţiilor primite de la secretarul general al comunei  rezultă că onoarea de a conduce 
lucrările şedinţei de constituire revine d-lui Oprea Octavian-Simion, care va fi asistat de dl. Bencze 
Gheorghe-Daniel şi Hudubeţ Cosmin-Florin. 
  Cei nominalizaţi sunt rugaţi să preia conducerea lucrărilor. 

D-l Oprea Octavian-Simion roagă secretarul general al Comunei Petelea să prezinte încheierea 
pronunţată de Judecătoria Reghin privind validarea mandatelor consilierilor locali declaraţi aleşi la 
alegerile locale din 27.09.2020. Apoi supune aprobării ordinea de zi: 

1. Depunerea jurământului de către consilierii locali declaraţi aleşi, ale căror mandate au fost 
validate de judecătorie 

2. Depunerea jurământului de către primar, dacă până la data ceremoniei de constituire a 
consiliului local mandatul acestuia a fost validat de judecătorie. 

Ordinea de zi este aprobată cu unanimitate de voturi. 
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1. Depunerea jurământului de către consilierii locali declaraţi aleşi, ale căror mandate au 
fost validate de judecătorie 

Preşedintele de şedinţă invită consilierii locali să depună, conform art. 117 alin.(1) din O.U.G. 
57/2019 privind Codul administrativ, 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 Petelea. 

Aşa să îmi ajute Dumnezeu ! ” 
 Fiecare consilier local se deplasează la masa principală unde se găsesc Constituţia şi Biblia şi 
rostesc jurământul.  

Au depus jurământul următorii consilieri locali, în ordine alfabetică: 
Ardelean Crăciun-Marcel 
Bencze Gheorghe-Daniel 
Chiheri Agrinol-Simion 
Fărcaş Cristian 
Fulop Ioan 
Hagymas Alexandru-Simion 
Hudubeţ Cosmin-Florin 
Maier Ioan-Nicolae  
Moldovan Ioan 
Muntean Dorin 
Oprea Ioan 
Oprea Octavian -Simion 

 
Astfel, toţi consilierii validaţi au depus jurământul. 
 
2. Depunerea jurământului de către primar, dacă până la data ceremoniei de constituire a 

consiliului local mandatul acestuia a fost validat de judecătorie. 
 
D-l Oprea Octavian-Simion prezintă rezultatul validării alegerii primarului şi invită unul din cei 

doi consilieri mai tineri care îl asistă să citească încheierea judecătoriei Reghin privind rezultatul validării 
alegerii primarului, după care îl invită să depună jurământul. Se respectă solemnitatea. 

Primarul, citeşte textul jurământului –„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 PETELEA. Aşa 
să-mi ajute Dumnezeu”-  
 După depunerea jurământului primarul nou – ales, dl. Pădurean Sorin-Pompei, poartă eşarfa în 
culorile drapelului naţional al României, ca semn distinctiv al primarului. 

 
D-l Moldovan Mihai-Ilie, secretar general aduce la cunoştinţa aleşilor 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 modificăile 
şi completările ulterioare.  

În încheierea şedinţei d-l Românu Ioan urează succes şi multe realizări în activitatea primarului şi 
a consilierilor locali. 

Primarul comunei mulţumeşte tuturor şi doreşte o colaborare bună cu toţi consilierii. 
Întrucât problemele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate, preşedintele de şedinţă declară 

închise lucrările şedinţei de constituire a Consiliului Local al comunei Petelea, judeţul Mureş.  
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- Numărul de consilieri locali stabiliţi prin ordin al prefectului, conform art.112: 13 
- Număr de consilieri validaţi de judecătorie: 12 
- Numărul de consilieri locali prezenţi la şedinţă: 12 
- Numărul de consilieri care au depus jurământul la şedinţa privind ceremonia de constituire a 

consiliului local: 12 
- Numărul de consilieri care au refuzat să depună jurământul la şedinţa privind ceremonia de 

constituire a consiliului local: 0 
- Numărul de consilieri care absentează motivat, conform art. 116 alin.(8) din Codul 

administrativ: 0 
- Numărul de consilieri care absentează nemotivat: 0. 
 
 
 
 
Preşedinte de şedinţă (decan de vârstă),                      Secretar general                                                                     
Oprea Octavian-Simion                         Moldovan Mihai-Ilie  

 
 
 


