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ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL COROISANMARTIN

NR. 1405/29.10.2020
PROCES-VERBAL
privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al comunei Coroisânmărtin
încheiat azi 29.10.2020, ora 15,00
La ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului local al comunei
Coroisânmărtin participă:
Reprezentantul Instituției Prefectului județului Mureș domnul Iacob Ioan
Secretarul general al UAT Coroisânmărtin domnul Pop Mircea
Primarul comunei Coroisânmărtin domnul Comerzan Nicolae
Următorii consilieri locali ale căror mandate au fost validate în urma alegerilor locale
din 27 septembrie 2020:
1.
Domnul Popovici Teodor - PNL
2.
Domnul Cernea Nicolae - PNL
3.
Domnul Moldovan Călin - PNL
4.
Domnul Lupşa Vasile Sorin - ALDE
5.
Domnul Tînţărean Claudiu Ioan - ALDE
6.
Domnul Bartos Martin Csaba - UDMR
7.
Doamna Szekely Anamaria - UDMR
8.
Domnul Gândilă Doru - USR
9.
Domnul Suciu Gheorghe Iuliu – PSD.
Reprezentantul Instituției Prefectului județului Mureș deschide şedinţa:
În conformitate cu dispoziţiile art. 116 din OUG nr.57/2019 – partea I privind
Codul administrativ, prefectul judeţului Mureș a convocat această şedinţă prin
Ordinul Prefectului județului Mureș nr.426/27.10.2020, scopul ședinței fiind constituirea
Consiliului Local al comunei Coroisânmărtin, urmare a alegerilor autorităților publice locale
din 27 septembrie 2020.
Se dă cuvântul domnului secretar general al UAT Coroisânmărtin care efectuează
prezenţa consilierilor declaraţi aleşi, ale căror mandate au fost validate, invitaţi la şedinţă
prin semnarea convocatorului.
Se constată prezența a 9 consilieri locali din totalul de 11 declarați aleși:
1.
2.
3.

Domnul Popovici Teodor - PNL
Domnul Cernea Nicolae - PNL
Domnul Moldovan Călin - PNL
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Domnul Lupşa Vasile Sorin - ALDE
Domnul Tînţărean Claudiu Ioan - ALDE
Domnul Bartos Martin Csaba - UDMR
Doamna Szekely Anamaria - UDMR
Domnul Gândilă Doru - USR
Domnul Suciu Gheorghe Iuliu – PSD.

Domnii consilieri Comerzan Nicolae şi Csegzi Dorin Alexandru, declaraţi aleşi, au fost
invalidaţi de către Judecătoria Târnăveni.
Se precizează ca potrivit prevederilor art.116 alin.(8) din O.U.G. nr.57/2019, cu
modificările şi completările ulterioare prin excepţie de la dispoziţiile art. 116 alin. (7) ,
consilierul local/judeţean 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/judeţean. 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.
De asemenea se 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, respectiv prevederile art.87, art.88,
art.91 privind cazurile de incompatibilitate a funcțiilor de consilier local si primar, cât și
termenul legal privind renunțarea la funcție, precum şi cele din O.U.G. nr. 57/2019,
referitoare la conflictul de interese și regimul incompatibilităților aleșilor locali, art.227-228.
Reprezentantul Instituției Prefectului județul Mureș prezintă următoarele:
1.Constituirea consiliului local – decurge în conformitate cu prevederile art. 113
– art. 122 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Consilierii declaraţi aleşi pentru şedinţa de constituire a consiliului local al comunei
Coroisanmartin, județul Mureș sunt următorii:
La şedinţă participă 9 consilieri din numărul total de consilieri locali declaraţi aleşi
11, informaţie furnizată de secretarul general al comunei Coroisânmărtin.
Conform prevederilor legale, lucrările şedinţei de constituire sunt conduse de cel
mai în vârstă consilier local, asistat de 2 consilieri locali dintre cei mai tineri.
Din evidenţe rezultă că cel mai în vârstă consilier este domnul SUCIU Gheorghe
Iuliu, născut la data de 15.10.1960 iar cei mai tineri, domnul LUPSA Vasile Sorin născut la
data de 15.02.1993 şi Szekely Ana-Maria născută la data de 15.06.1992, informaţie
furnizată de secretarul general al comunei Coroisânmărtin, pe care îi invită să ia loc la
masa prezidiului pentru a conduce lucrările şedinţei de constituire.
Preşedintele de vârstă:
Domnilor consilieri, stimaţi invitaţi îmi revine onoarea de a conduce lucrările şedinţei
de constituire a consiliului local, având ca ordine de zi constituirea Consiliului Local al
comunei Coroisânmărtin, urmare a alegerilor autorităților publice locale din 27 septembrie
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2020, prin depunerea jurămâmtului de către consilierii locali declarați aleși, validaţi de
judecătorie și depunerea jurământului de către primarul comunei Coroisânmărtin.
Validarea mandatelor consilierilor locali s-a făcut conform prevederilor O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ prin Încheierea de validare nr.1713/C/ din 19
octombrie 2020 a judecătoriei Târnăveni, numărul de consilieri validaţi fiind de 9, după
cum urmează:
1.
Domnul Popovici Teodor - PNL
2.
Domnul Cernea Nicolae - PNL
3.
Domnul Moldovan Călin - PNL
4.
Domnul Lupşa Vasile Sorin - ALDE
5.
Domnul Tînţărean Claudiu Ioan - ALDE
6.
Domnul Bartos Martin Csaba - UDMR
7.
Doamna Szekely Anamaria - UDMR
8.
Domnul Gândilă Doru - USR
9.
Domnul Suciu Gheorghe Iuliu – PSD
Sunt invitaţi în ordine alfabetică să depună jurământul consilierii validaţi care sunt
prezenţi, conform art. 117 din OUG nr. 57/2019 şi se consemnează pentru fiecare în parte
depunerea jurământului după cum urmează:
1. Domnul Bartos Martin Csaba - UDMR
2. Domnul Cernea Nicolae - PNL
3. Domnul Gândilă Doru - USR
4. Domnul Lupşa Vasile Sorin - ALDE
5. Domnul Moldovan Călin - PNL
6. Domnul Popovici Teodor – PNL
7. Domnul Suciu Gheorghe Iuliu – PSD
8. Doamna Szekely Anamaria - UDMR
9. Domnul Tînţărean Claudiu Ioan – ALDE.
Aceștia semnează jurământul în două exemplare în fața secretarului general din
care un exemplar le este înmânat conform prevederilor ar.117 alin.2 din OUG nr.57/2019
privind Codul administrativ.
Se constată că au depus jurământul un număr de 9 Consilieri locali din
totalul de 11 fiind îndeplinite astfel prevederile art.118 din OUG nr. 57/2019,
iar consiliul local al comunei Coroisânmărtin este astfel legal constituit.
2. Depunerea jurământului de către Primar.
Cadrul legal este art. 149 art. 150 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Preşedintele de vârstă dă cuvântul reprezentantul prefectului, care prezintă
rezultatul validării mandatului primarului, respectiv Încheierea nr.1210/C/ din 16 octombrie
2020 pronunțată de Judecătoria Târnăveni în dosarul nr.1916/323/2020 prin care a fost
validat mandul primarului domnul Comerzan Nicolae. Îl invită pe acesta să depună
jurământul.
Domnul Comerzan Nicolae în calitate de primar ales, în urma constatării
validării mandatului depune jurământul prevăzut de art. 117, intrând în
exercitarea de drept a mandatului primarului, conform art. 150 alin. (3) din
OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.
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Conform art. 117 alin.(1) din OUG nr. 57/2019, jurământul este întocmit în 2 (două)
exemplare, unul pentru dosarul şedinţei şi unul pentru consilier, respectiv pentru primar:
“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
Coroisânmărtin. Aşa să îmi ajute Dumnezeu !”
Primarul ales domnul Comerzan Nicolae semnează jurământul în două exemplare în
fața secretarului general conform art.150 alin.1 din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ.
În urma ședinței de constituire a Consiliului Local Coroisânmărtin se constată
următoarele:
Numărul consilierilor locali stabiliți prin ordin al prefectului, conform art.112
din Codul administrativ : 11
Numărul consilierilor locali validați de judecătoria Târnăveni: 9
Numărul consilierilor locali prezenți la ședință: 9
Numărul consilierilor locali care au depus jurământul la ședința privind
ceremonia de constituire a Consiliului Local Coroisânmărtin: 9
Numărul consilierilor locali care au refuzat să depună jurământul la ședința
privind ceremonia de constituire a Consiliului Local Coroisânmărtin: 0
Numărul consilierilor locali care absentează motivat, conform art.116 alin.(8)
din Codul administrativ : 0
Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat : 0 .
Având în vedere că 9 consilierii locali au depus jurământul prevăzut de
lege se declară constituit CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COROISANMARTIN.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal în 2(două) exemplare
originale, din care un exemplar se depune la dosarul privind constituirea Consiliului Local
Coroisânmărtin iar un exemplar se înmânează reprezentantului Instituției Prefectului județul Mureș pentru emiterea ordinului prin care se va constata îndeplinirea condiţiilor
legale de constituire a consiliului local în vederea finalizării procedurii de declarare a
consiliului local ca legal constituit, în conformitate cu prevederile art.118 alin.3 din OUG
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
PREŞEDINTELE DE VÂRSTĂ,
SUCIU GHEORGHE IULIU
………………………………………

SECRETAR GENERAL,
POP MIRCEA
…………………………………………

Consilierii cei mai tineri:
1.

Lupşa Vasile Sorin

………………………………

2.

Szekely Ana-Maria

…………………………….

