
 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL SĂLAJ 

COMUNA BOGHIȘ  

CONSILIUL LOCAL 

Nr. 4157 din 29.10.2020 

 

 

 

 

PROCES - VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 29 octombrie 2020, în ședința de constituire a Consiliului Local al Comunei 

Boghiș.  

  În baza prevederilor art. 116 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2020 privind Codul Administrativ, 

Secretarul general al Comunei Boghiș, prin convocatorul nr. 4127 din 26.10.2020, a comunicat 

consilierilor locali ale căror mandate au fost validate, data și ora ședinței privind ceremonia de 

constituire a Consiliului Local al comunei Boghiș, convocată prin Ordinul Prefectului Județului Sălaj 

nr. 368 din 23.10.2020. 

  Secretarul general al Comunei Boghiș, face prezența consilierilor declarați aleși, ale căror 

mandate au fost validate, respectiv: Kovács Béla, Budai Barna, Ghile Attila, Tönkő Francisc, Balla 

Francisc, Budai  Árpád-Ferenc, Fekete Klara, Kása Erika, Szabo László, Csengetyüs Claudiu Șerban, 

Szabó Zsolt și îi invită să semneze foaia de prezență, după care ia cuvântul domnul subprefect Vasvari 

Róbert-Gergely, care dă citire Ordinului Prefectului nr. 368 din 23.10.2020 cu privire la convocarea 

consilierilor locali și desemnarea reprezentantului prefectului de convocare a consilierilor locali 

declarați aleși în ședința de constituire, prezentând: 

- numărul consilierilor locali aleși la data de 27.09.2020: 11 

- numărul consilierilor aleși, prezenți la ceremonie: 11 

- numărul consilierilor aleşi, absenţi: 0 

  Sunt îndeplinite condiţiile prevăzute  de art. 116 alin. (1) din O.U.G. 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.112/171 din O.U.G. nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare : 11 

- scopul şedinţei – constituirea Consiliului Local al comunei Boghiș, urmare alegerilor 

autorităţilor publice locale din 27.09.2020 

- lucrările şedinţei de constituire, în conformitate cu prevedrile 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; 

- analizând datele personale ale domnilor consilieri rezultă că cel mai în vârstă consilier este 

domnul Budai  Árpád-Ferenc, născut la data de 15.12.1958, iar cei mai tineri consilieri aleşi sunt 

doamna Fekete Klara născută la data de  08.02.1985, respectiv domnul Szabo Laszló născut la data de 

16.03.1981, care sunt invitaţi să preia conducerea şedinţei.  

Preşedintele de vârstă roagă secretarul general al unităţii administrativ – teritoriale să prezinte 

încheierile pronunţate de judecătorie, prin care sunt validate mandatele consilierilor locali, declaraţi 

aleşi, urmând: 

I. Depunerea jurământului de către consilierii locali declaraţi aleşi, ale căror mandate au fost 

validate de  judecătoria Șimleu Silvaniei; 

II. Depunerea jurământului de către primar. 

 

 

 



 

 

 

 

 

I. Depunerea jurământului de către consilierii locali declaraţi aleşi, ai căror 

mandate au fost validate de Judecătoria Șimleu Silvaniei. 

 

Preşedintele de vârstă invită consilierii locali declaraţi aleşi, ai căror mandate au fost 

validate, să depună, potrivit art. 117 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019, următorul jurământ în 

limba română: 

 ”Jur să respect Constituția şi legile țării şi să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă 

în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Boghiș. Așa să îmi ajute 

Dumnezeu!”. 
Jurământul s-a depus după următoarea procedură: Dl. Budai  Árpád-Ferenc consilier 

local declarat ales,  care conduce ședința, a chemat în ordine alfabetică consilierii locali să 

citească jurământul,  iar aceștia s-au prezentat pe rând, în faţa mesei special amenajate, pe care 

se află un exemplar din Constituția României şi Biblia. Consilierul a pus mâna stângă atât pe 

Constituţie, cât şi pe Biblie, şi a dat citire jurământului, după care a semnat jurământul de 

credinţă, imprimat pe un formular special. 

Un exemplar al jurământului se păstrează la dosarul de constituire, iar al doilea s-a 

înmânat consilierului local. 

 

II. Depunerea jurământului de către primar 

 

Primarul depune jurământul prevăzut la art. 117 din O.U.G. nr. 57/2019, în prima 

şedinţă privind ceremonia de constituire a consiliului local sau în faţa judecătorului delegat, în 

camera de consiliu, în cazul în care prima şedinţă privind ceremonia de constituire a consiliului 

local nu are loc în termen de 60 de zile de la data alegerilor. 

Preşedintele de vârstă prezintă rezultatul validării  alegerii primarului şi invită unul 

dintre cei doi consilieri mai tineri, care îl asistă, respectiv d-na. Fekete Klara / dl. Szabo Laszló 

să citească încheierea Judecătoriei Șimleu Silvaniei, apoi în invită pe dl. Bernáth István - 

primarul ales să citească şi să semneze jurământul. 

 După depunerea jurământului, dl. Bernáth István, primarul ales, intră în exercițiul de 

drept al mandatului. 

 

Închiderea ceremoniei de constituire 

 

Secretarul general al unității administrativ- teritoriale prezinta și consemnează în 

procesul - verbal al ședinței privind ceremonia de constituire a consiliului local următoarele: 

 

- Nr. consilieri locali stabiliți prin ordin al prefectului, conform art. 112/171 din Codul 

administrativ  : 11 

- Nr. consilieri locali validați de Judecătoria Șimleu Silvaniei: 11 

- Nr. consilieri locali prezenți la ședință :11 

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

consiliului local : 11 

- Nr. consilieri care au refuzat să depună jurământul la ședința privind ceremonia de 

constituire a consiliului local: 0 

- Nr. consilieri locali, care absentează motivat, conform art.116 alin. (8) din Codul 

administrativ: 0 

- Nr. consilieri locali care absentează nemotivat : 0. 

 

 

 



 

 

 

Prin Ordinul Prefectului Județului Sălaj s-a stabilit un număr de 11 mandate de consilieri locali 

pentru comuna Boghiș, un număr de 11 consilieri locali declarați aleși au fost validați de către 

Judecătoria Șimleu Silvaniei și au depus jurământul.  

 

Secretarul general al unității administrativ- teritoriale 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,  precum şi cele din 

O.U.G. nr. 57/2019, referitoare la conflictul de interese și regimul incompatibilităților aleșilor locali, 

înmânându-le acestora și extras din actele normative menționate, precum și extras din OUG 57/2019 

cu referire la CONSILIUL LOCAL, cu rugămintea ca fiecare consilier local să studieze aceste 

documente. S-a adus la cunoștința aleșilor locali obligațiile cu privire la depunerea Declarațiilor de 

avere, a Declarațiilor de interese și a Declarațiilor privind calitatea sau nu de lucrător al securității sau 

de colaborator al acesteia.   

 

Preşedintele de vârstă  declară ședința închisă. 

 

 

Președinte de vârstă,                Secretarul general al Comunei Boghiș, 

   

     BUDAI  ÁRPÁD-FERENC        FARCAȘ MIHAELA-MARIA 

 

 

 

 

 


