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Nr. 3691/26.10.2020 

 

                                                         Proces-Verbal 

 

 

 Încheiat, azi 26 octombrie 2020, cu ocazia şedinţei pentru ceremonia de constituire 

a Consiliului Local al Comunei Ciumani ales în urma alegerilor autorităților 

administrației publice locale din 27 septembrie 2020.  

Sunt prezenţi: 

- 13 consilieri din cei 13 consilieri locali declarați aleşi și ale căror mandate au fost 

validate potrivit Încheierii nr. 1389/2020 din 15.10.2020 pronunțate de Judecătoria 

Gheorgheni. Dl.Domokos Arpad este prezent online prin aplicația google meet, 

deoarece se află în izolare conform Listei izolaților comunicate de DSP Harghita. 

- Domnul Márton László-Szilárd  – Primar al Comunei Ciumani. 

- Doamna Balogh Zita – Secretar general al Comunei Ciumani. 

-  Reprezentanul Prefectului Județului Harghita – nu a fost cazul. 

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

Harghita prin Ordinul Prefectului Judeţului Harghita nr. 395/22.10.2020. 

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

urma verificării prezenței, de doamna Balogh Zita Secretar General al Comunei Ciumani, 

care salută pe cei prezenţi şi face cunoscut obiectul şi scopul şedinţei. 

Secretarul General al Comunei Ciumani 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 local din județul 

Harghita. Potrivit acestui Ordin, în cazul Comunei Ciumani numărul membrilor 

consiliului local este de 13. 

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 sa  conducă 

ședința. 

Astfel, prezidiul este preluat de preşedintele de vârstă – de Csiki Csaba, şi de cei doi 

consilieri dintre cei mai tineri, respectiv de Szőcs Csaba şi de Kiraly Szabolcs. 

 

România   

Județul Harghita  

Comuna  Ciumani  

Consiliul Local al Comunei Ciumani 
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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 dă citire  Încheierii nr. 1389/2020 din 15.10.2020 a 

Judecătoriei Gheorgheni prin care au fost validate  mandatele următorilor consilieri 

locali: 

A) Consilierii locali aleși ale căror mandate au fost validate  
 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele consilierului 

local declarat ales 

Partidul politic / organizația 

cetățenilor aparținând 

minorităților pe a cărei listă a 

fost ales 

Observații 

1. Benedek Árpád UDMR  

2. Czirják Lehel UDMR  

3. Csata Etele UDMR  

4. Csiki Csaba UDMR  

5. Domokos Árpád UDMR  

6. Gergely József UDMR  

7. Király Szabolcs UDMR  

8. Korpos Levente AMT  

9. Köllő Csaba UDMR  

1o. Nagy Erzsébet AMT  

11. Péter László AMT  

12. Székely Álmos-Szilveszter AMT  

13. Szőcs Csaba UDMR  

       

În ceea ce privește procedura jurământului, consilierii locali ale căror mandate au fost 

validate sunt invitați să depună jurământul în ordine alfabetică. 

Secretarul general dă citire conținutului jurământului  după care președintele de 

ședința invită consilierii locali validați,  în ordine alfabetică să depună jurământul, 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 Ciumani. 

Aşa să îmi ajute Dumnezeu!”. 
 

 

 
Notă: Formula religioasă de încheiere a respectat libertatea convingerilor religioase, jurământul putând fi 

depus şi fără formula religioasă. Jurământul s-a imprimat pe un formular special şi s-a semnat, în două exemplare, 

de fiecare ales local. 

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

validat. Dosarul de constituire se va  păstra de către Secretarul General.  
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Astfel, au depus jurământul următorii consilieri locali declarați aleși ale căror mandate 

au fost validate: 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele consilierului 

local declarat ales 

Partidul politic / organizația 

cetățenilor aparținând 

minorităților pe a cărei listă a 

fost ales 

Observații 

1. Benedek Árpád UDMR  

2. Czirják Lehel UDMR  

3. Csata Etele UDMR  

4. Csiki Csaba UDMR  

5. Domokos Árpád UDMR 

online prin 

google 

meet 

6. Gergely József UDMR  

7. Király Szabolcs UDMR  

8. Korpos Levente AMT  

9. Köllő Csaba UDMR  

1o. Nagy Erzsébet AMT  

11. Péter László AMT  

12. Székely Álmos-Szilveszter AMT  

13. Szőcs Csaba UDMR  
       Menționăm că Dl.consilier Domokos Arpad, cine a depus online jurământul, la ședința 

următoare a Consiliului Local, va depune jurământul și fizic prezent la ședință. 

Au refuzat depunerea jurământului următorii consilieri locali declarați aleși ale căror 

mandate au fost validate: nu a fost cazul. 

Se constata ca a  depus jurământul un număr de 13 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 8. 

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 Ciumani, sens în care Secretarul General urmează să facă 

comunicările necesare către Prefectul Județului Harghita, pentru  ca acesta din urmă, în 

termen de 3 zile, de data prezentei ședințe, să emite ordinul privind constatarea 

îndeplinirii condițiilor legale de constituire a consiliului local al Comunei Ciumani. 

 

II. Președintele de vârstă îl dă cuvântul Secretarului General al Comunei  Ciumani, 

rugându-l pe acesta să prezinte conținutul Încheierii nr. 1400/2020 din data de 16.10.2020 

a Judecătoriei Gheorgheni prin care a fost validat mandatul Primarului Comunei 

Ciumani. 

În ceea ce priveşte procedura jurământului, Primarul Comunei Ciumani al cărui 

mandat a fost validat, este invitat să depună jurământul. 
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Secretarul general dă citire jurământului, după care primarul ales și al cărui mandat a 

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

și depune următorul jurământ:  

 

“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 Ciumani. Aşa să îmi ajute Dumnezeu!”. 

 
Notă: Formula religioasă de încheiere a respectat libertatea convingerilor religioase, jurământul putând fi 

depus şi fără formula religioasă. Jurământul s-a imprimat pe un formular special şi s-a semnat, în două exemplare, 

de primar. 

 

După depunerea jurământului și de către Primarul Comunei Ciumani, 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. 

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 Ciumani. 

 

 

Comuna Ciumani 

 

 

Data 26 octombrie 2020 

 

 

 

 

Președintele de vârstă  Secretarul General al Comunei Ciumani, 

Consilier local,                                 Balogh Zita 

 Csiki Csaba 

 

Asistat de consilierii 

Király Szabolcs și Szőcs Csaba 


