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PROCES VERBAL

Incheiatazi2T octombrie 2020, ora 1700 in sedinta, privind ceremonia de
constituire a C.L.Bdrsa. Sedinta a fost convocata in baza Ordinului Prefectului Judetului
Arad nr. 655/26.L0.2020 privind convocarea primarului validat si a consilierilor locali ale
caror mandate au fost validate pentru sedinta privind ceremonia de constituire a
Consiliului local al Comunei B6rsa. Ceremonia se desfasoara in sistem de
videoconferinta. Sunt prezenli toli cei 10 consilieri locali convocali.

I. Se da cuvintul Prefectului Judefului Arad, domnul STOIAN GHEORGHE

DOAMNELOR 9r DOMNTLOR CONSTLTERT

in conformitate cu prevederile art. 113 alin (1) din Ordonanla de tJrgenld
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
constituirea consiliilor locale se face ?n termen de 60 zile de la data desfSgurdrii
alegerilor.

in temeiul acestor reglementdri prin Ordinul nr. 655 din 26. 1O.2O2O emis de
Prefectul Judefului Arad a fost convocat pentru astizi Consiliul local B6rsa Tn gedinla
privind ceremonia de constituire.

Constat5m ci sunt prezenti un num5r de 10 consilieri:
l.D|NGA IOAN consilier local validat din partea Partidului Nafional Liberal;
2.FAUR MARIANA consilier local validat din partea Partidului Social Democrat;
3.GHIURA PAVEL consilier local validat din partea Partidului Nalional Liberal;
4.MANEA IOAN consilier local validat din partea Partidului Pro Rom6nia;.
S.MATCAU ZenAruE consilier tocal validat din partea Partidutui Sociat
Democrat;
6.OANCEA MARIUS CLAUDIU consilier local validat din partea Partidului
Migcarea Populard;
T.STEPAN GRIGORE consilier local validat din partea Partidului Nafional

bl?ffi;"* cRlsnAN-zAHARIE consitier locat din partea partidutui sociat
Democrat:
9.TOMA ELENA-LUMINIJA consilier local validat din partea Partidului N{ional

Liberal; 
0.vlcAR vloREL consilier tocal validat din partea prrtiourui Nagonal t-ioeral.

De asemenea este prezent domnul CIEV AVRAM, primaru! validat.
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Potrivit art. 138 alin (1) din Ordonanla de Urgenld nr"57/2019 privinrl Corfitl
Administrativ, cu modificdrile ;i completarile ulterioare 5edintele consiliilor locale surtt.
publice .

DOAMNELOR $r DOMNTLOR CONSILTERI,
Potrivit prevederilor art. 116, alin (4) din Ordonanta de Urgentd nr.5712019

privind Codul Administrativ, cu modificfrrile gi completdrile ulterioare, sedinta pentru
ceremonia de constituire este condusa de cel mai in varsta consilier local al carui
mandat a fost validat, ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri locali ale caror mandate
au fost validate.

Se dd cuvAntul secretarului general al comunei, ca aratd cd:
Consult6nd documentele de la Biroul Electoral de Circumscrip[ie nn15,

constituit cu ocazia alegerilor locale din data de27 septembrie 2020, c6t 9i din
documentele ce i-au fost comunicate, am constatat cE domnul GHIUM PAVEL (n5scut
la 19,01.1953) intrunegte conditia de a fi cel mai ?n vdrst5 consilier ales gi are onoarea
de a fi pregedintele de vdrstd al consiliului gi de a conduce lucrdrile primei gedinfe,
ajutat de doi dintre cei mai tineri consitieri locali, domnii: MATCAU ZAHARIE (nascut la
13.02,1973) 9i TAMBOR CRISTIAN-ZAHARIE (nascut la 24.09.1986).

II. Ia cuvintul decanul de virsti
DOAMNELOR 9r DOMNTLOR CONSTLIERI

Vt propun pentru ordinea de zi a gedintei urmHtoarele puncte:
l.Prezentarea rezultatului valid5rii alegerii consiliului local 9i depunerea jur5m6ntului de
c5tre consilierii declarali alegi, ce au fost validali de Judecdtoria Ineu.
Z.Prezentarea rezultatului validirii alegerii Primarului 9i depunerea jurimdntului de cdtre
Primar.

Supusa aprobarii, ordinea de zi este aprobata in unanimitate.
Potrivit Ordinului Prefectului Judetului Arad nr.383/15.07.2020 Consiliul local

B6rsa are 11 membri. Prin Incheierea nr. LzgOlzO2O, pronuntata in Dosar nr.
LBgLl246l2020 de catre Judecatoria Ineu au fost validate mandatele pentru 10
consilieri. Astfel aceasta prevede in paftea dispozitiva:

Admite propunerea de validare a mandatelor de consilier local in cadrul Consiliului
local al comunei Bdrsa, ale doamnelor 9i domnilor:

1.TOMA ELENA-LUMINITA
2.GHIURA PAVEL
3.VICAR VIOREL
4.DINGA IOAN
5.STEPAN GRIGORE
6.MATCAU ZAUARIE
7.FAUR MARIANA
8. TAMBOR CRISTIAN.ZAHARIE
g.MANEA IOAN
1 O.OANCEA MARIUS CLAUDIU

Invalideaza mandatul de consilieri local ?n cadrul consiliului local al comunei B6rsa al
domnului CIEV AVRAM.

Disjunge propunerea de validare a mandatului de consilier local in cadrul
Consiliului local al comunei B6rsa al d-lui Bucea Constantin-Virgil, fixeazi termen pentru
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solutionarea propunerii in data de 04. Lt.2020, in camera de consiliu, ora 14, sala l, e I

cons2020
Cu apel, in termen de 3 zile de la comunicare: apelul se va depune la Judeeatoria

Ineu.
Datd in camera de consiliu si pus6 la dispozitia petentilor de cStre grefa instantei
astSzi, 20.L0.2020,
Impotriva acestei incheieri nu s-au formulat cereri de apel.

Pe o mas5 se afla Constitulia Si Biblia.
Secretarul general al comunei face prezenla nominal5 a consilierilor valida[i 9i 5e

constat5 cE sunt prezenli toli cei zece conslieri.
In ordinea alfabetica consilierii vor depune juramantul cu mSna dreaptfi pe

Consitutie si Biblie si il vor semna in doua exemplare.

"Jur sd respect Constitulia .gi legile tdrii gi sd fac, cu bund
credindd, tot ceea ce sfd ?n puterile Ei priceperea mea pentru binele
locuitori lor COM U N El BARSA.

Aga sd imi ajute Dumnezeu !t'
2, Depunerea jurdmdntului de cdtre Priman Prin fncheierea nr,

7266/246/2020, pronuntata in dosar nn 78f 7/246/2020 de cdtre
Judecatoria fneu a fost ualidata alegerea domnului CIEV AVRAM in functia de
primar al Comunei 86rca. Conform PROCESULUI -VERBAL DE AFISARE
It{r 2.374 din 16.10.2020, s-a procedat in data de 16.10.2020, la afiSarez, la
afi;ierul consiliului local Bdrsa, a Incheierii nr. 1266/246/2020 din data de 15

octombrie 2020 , Fata de aceasta incheiere nu s-au formulat cereri de apel.
Primarul, pune m6na dreaptd pe Constitutie $i pe Biblie gi pronuntd juramantul:
"Jur sd respect Constitulia gf legile tdrii 9i sd fac, cu bund

credin{d, tot ceea ce sfd in puterile gi priceperea mea pentru binele
locuitorilor COMUN El B^ARSA.

Aga sd imi ajute Dumnezeu !", dupd care semneaz5 in doua exemplare
formularul.

Domnul Prefect, line cuv6ntul de incheiere, dup6 care ureaz5 spor in activitate.
inainte de a fi declarate inchise lucr5rile gedinlei de astdzi, secretarul general al

comunei inmdneaz5 fiecSrui consilier, cdte o declaralie pentru a o completa dac5 se aflS

in stare de incompatibilitate sau conflict de interese,'potrivit prevederilor Legiii

nr.t6Ll2003, f5cdnd in acest sens 9i unele preciziri.
Vd mullumesc ai nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi declar inchise lucririle

gedintei de constituire a Consiliului local .
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