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PROCES-VERBAL 
 

 

Încheiat, azi la 28 octombrie 2020 ora 14,00, cu ocazia şedinţei privind ceremonia 

de constituire a Consiliului Local al Comunei SÂNDOMINIC ales în urma 

alegerilor autorităților administrației publice locale din 27 septembrie 2020.  

 

Sunt prezenţi: 

 14 consilieri din cei 15 consilieri locali declarați aleşi și ale căror mandate au 

fost validate potrivit Încheierii nr. 1.706/19.10.2020 pronunțată de Judecătoria 

MIERCUREA-CIUC; 

 Domnul KARDA RÓBERT – Primar al Comunei SÂNDOMINIC; 

 Doamna BOTH KINGA-ZSUZSANNA – Secretar general al Comunei 

SÂNDOMINIC; 

 Reprezentanul Prefectului Județului Harghita – d-na Fórika Ramona. 

 

Se menționează faptul, că d-l Opra Endre, din cauza de boală nu se poate prezenta 

la ceremonia de constituire, conform certificatului medical nr.7045/27.10.2020 emis 

de Cabinetul Medical Individual  Dr. Antal Szőke Erzsébet. 

 

I. Ședința pentru ceremonia de constituire a fost convocată de Prefectul Judeţului 

Harghita prin Ordinul Prefectului Judeţului Harghita nr. 392/2020. 

 

Ședința pentru ceremonia de constituire este deschisă şi declarată legal întrunită, 

în urma verificării prezenței, de doamna Secretar General al Comunei 

SÂNDOMINIC, care salută pe cei prezenţi şi face cunoscut obiectul şi scopul 

şedinţei. 

 

Secretarul General al Comunei SÂNDOMINIC menționează, că în conformitate cu 

prevederile art. 112 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Prefectul Județului 

Harghita a stabilit prin Ordinul nr. 278/2020 numărul membrilor fiecărui consiliu 
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local din județul Harghita. Potrivit acestui Ordin, în cazul Comunei 

SÂNDOMINIC numărul membrilor consiliului local este de 15. 

Secretarul General îl invită pe cel mai în vârstă dintre consilieri locali validați, 

precum şi pe doi cei mai tineri consilieri locali ale căror mandate au fost validate să  

conducă ședința. 

 

Astfel, prezidiul este preluat de preşedintele de vârstă – de d-l FERENCZ 

ALAJOS, şi de cei doi consilieri dintre cei mai tineri, respectiv de LÁSZLÓ 

CSONGOR şi de FÁBIÁN ATTILA. 

 

Preşedintele de vârstă, salută pe cei prezenți şi dă cuvântul Secretarului General 

pentru a  prezenta detaliat procedura de lucru a ceremoniei, respectiv modalitatea de 

depunere a jurământului. 

 

De asemenea, Secretarul general da citire Încheierea nr. 1.706/19.10.2020 a 

Judecătoriei MIERCUREA-CIUC prin care au fost validate mandatele celor 15 

consilieri locali aleși, după cum urmează: 

 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele 

consilierului local declarat 

ales 

Partidul politic / organizația 

cetățenilor aparținând 

minorităților pe a cărei listă a 

fost ales 

Observații 

1.  ALBERT ALFONZ-PÁL UDMR Nu este cazul. 

2.  MÁTHÉ ZSOLT UDMR Nu este cazul. 

3.  VERESS ANNA-ARANKA UDMR Nu este cazul. 

4.  KEDVES ANNAMÁRIA UDMR Nu este cazul. 

5.  FERENCZ ALAJOS UDMR Nu este cazul. 

6.  OPRA ENDRE UDMR Nu este cazul. 

7.  CSÁSZÁR CSABA UDMR Nu este cazul. 

8.  CSATLÓS TIBOR UDMR Nu este cazul. 

9.  KOSZ-DOBOS RÓBERT-

JÓZSEF 

UDMR Nu este cazul. 

10.  SZŐCS LÁSZLÓ UDMR Nu este cazul. 

11.  LÁSZLÓ CSONGOR UDMR Nu este cazul. 
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12.  BARA ARTÚR UDMR Nu este cazul. 

13.  FÁBIÁN ATTILA UDMR Nu este cazul. 

14.  BIRÓ ANDOR AMT Nu este cazul. 

15.  BÁLINT ISTVÁN AMT Nu este cazul. 

 

În ceea ce privește procedura jurământului, cei 14 consilieri locali prezenți ale 

căror mandate au fost validate, cu excepția unuia care absentează motivat din cauză 

de boală, sunt invitați să depună jurământul în ordine alfabetică. 

Secretarul general citește conținutului jurământului după care președintele de ședința 

îl invită consilierii locali validați, în ordine alfabetica sa depună jurământul, în limba 

română, astfel: 

“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 COMUNEI 

SÂNDOMINIC. Aşa să îmi ajute Dumnezeu!”. 

 
Notă: Formula religioasă de încheiere va respecta libertatea convingerilor religioase, jurământul 

putând fi depus şi fără formula religioasă.  

 

Jurământul imprimat pe un formular special a fost semnat, în două exemplare, de 

fiecare ales local. Un exemplar al jurământului se păstrează la dosarul de constituire, 

iar al doilea se înmânează consilierului local validat care a depus jurământul. 

Dosarul de constituire se păstrează de către Secretarul General.  

 

Astfel, au depus jurământul toți 14 consilieri locali declarați aleși ale căror 

mandate au fost validate, după cum urmează: 

 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele 

consilierului local care a 

depus jurământul 

Partidul politic / organizația 

cetățenilor aparținând 

minorităților pe a cărei listă a 

fost ales 

Observații 

1.  ALBERT ALFONZ-PÁL UDMR Nu este cazul. 

2.  MÁTHÉ ZSOLT UDMR Nu este cazul. 

3.  VERESS ANNA-ARANKA UDMR Nu este cazul. 

4.  KEDVES ANNAMÁRIA UDMR Nu este cazul. 
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5.  FERENCZ ALAJOS UDMR Nu este cazul. 

6.  CSÁSZÁR CSABA UDMR Nu este cazul. 

7.  CSATLÓS TIBOR UDMR Nu este cazul. 

8.  KOSZ-DOBOS RÓBERT-

JÓZSEF 

UDMR Nu este cazul. 

9.  SZŐCS LÁSZLÓ UDMR Nu este cazul. 

10.  LÁSZLÓ CSONGOR UDMR Nu este cazul. 

11.  BARA ARTÚR UDMR Nu este cazul. 

12.  FÁBIÁN ATTILA UDMR Nu este cazul. 

13.  BIRÓ ANDOR AMT Nu este cazul. 

14.  BÁLINT ISTVÁN AMT Nu este cazul. 

 

D-l Opra Endre din cauză de boală conform certificatului medical 

nr.7045/27.10.2020 emis de Cabinetul Medical Individual  Dr. Antal Szőke Erzsébet 

nu s-a putut prezenta la ceremonia de constituire, nu a putut depune jurământul, în 

consecință va depune jurământul la proxima ședință. 

 

Nici un consilier declarat ales al cărui mandat a fost validat nu a refuzat depunerea 

jurământului. 

 

Se constata ca a depus jurământul un număr de 14 consilieri locali validați, 

număr care este mai mare decât primul număr natural strict mai mare decât jumătate 

din numărul membrilor consiliului local stabilit conform Ordinului Prefectului 

Județului Harghita nr. 278/2020, adică un număr de 9. 

 

Astfel, potrivit prevederilor art. 118 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se consideră a fi constituit 

consiliul local al COMUNEI SÂNDOMINIC, sens în care Secretarul General 

urmează să facă comunicările necesare către Prefectul Județului Harghita, pentru  

ca aceasta din urmă, în termen de 3 zile, de la data prezentei ședințe, să emite 

ordinul privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a 

consiliului local al COMUNEI SÂNDOMINIC. 
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Având în vedere faptul că au fost validate mandatul celor 15 consilieri locali aleși, 

precum și faptul că 14 consilieri locali au depus jurământul, iar unul va depune la 

viitoarea ședință, din cauză de boală, nu este necesară validarea mandatelor 

supleanților. 

 

II. Președintele de vârstă îl dă cuvântul Secretarului General al comunei Sândominic, 

rugându-l pe acesta să prezinte conținutul Încheierii nr. 1.695/2020 din 

16.10.2020 al Judecătoriei Miercurea-Ciuc prin care a fost validat mandatul 

Primarului Comunei SÂNDOMINIC. 

 

În ceea ce priveşte procedura jurământului, Primarul Comunei SÂNDOMINIC al 

cărui mandat a fost validat, este invitat să depună jurământul, în limba română. 

 

Secretarul general citește jurământul, după care primarul ales și al cărui mandat a 

fost validat se prezintă în faţa mesei amenajate cu un exemplar din Constituție 

și Biblie (după caz), și depune 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 

SÂNDOMINIC. Aşa să îmi ajute Dumnezeu!”. 

 
Notă: Formula religioasă de încheiere va respecta libertatea convingerilor religioase, jurământul 

putând fi depus şi fără formula religioasă.  
 

Jurământul imprimat pe un formular special a fost semnat, în două exemplare, de 

primar. 

 

După depunerea jurământului și de către primarul comunei Sândominic, secretarul 

general prezintă obligațiile aleșilor locali cu privire la depunerea declarațiilor de 

avere, a declarațiilor de interese, a declarațiilor privind calitatea sau nu de 

lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia, precum și regimul 

incompatibilităților și al conflictelor de interese. 
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Președintele de vârstă reia conducerea ședinței și invită consilierii locali, primarul și 

alte persoane prezente să ia cuvântul, după care declară închisă ședința privind 

ceremonia de constituire a Consiliului local al Comunei SÂNDOMINIC. 

 

 

Comuna SÂNDOMINIC, la 28 octombrie 2020 

 

 

PREȘEDINTELE DE VÂRSTĂ,   CONTRASEMNEAZĂ, 

         Ferencz Alajos        Secretar general al comunei Sândominic 

Both Kinga-Zsuzsánna 
 


