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PROCES -VERBAL 

incheiat astazi, 23 octombrie 2020, in sedinta de constituire a Consiliului 
Local al comunei Moacsa. 

In baza prevede;ilor art. 116 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2020 privind Codul 
administrativ, cu modificarile $i completarile ulterioare, secretarul general al U.A.T. 
comuna Moaqa, prin invitatia inregistrata sub nr. 1.924/20.10.2020, a comunicat 
consilierilor locali ale caror mandate au fost validate data $i ora $edintei privind 
ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Moac$a, convocata prin Ordinul 
Prefectului Judetului Covasna nr. 226/20.10.2020, ora 9,00. · 

Sunt prezenti: dl. Mitroi Sergiu, subprefectul judetului Covasna, Badi Juliu; 
Bartha Sandor; Csavar Agnes; Forro Karoly; Ilyes Istvan; Molnar Arpad; Molnar Ferenc; 
Pall Gabor, Deszke Janos $i doamna Ftilop-Fuer M. Zelinda, secretar general al comunei. 

Doamna secretar general al unitatii administrativ-teritorile a intocmit lista cu 
persoanele ce compun prezidiul $edintei $i a efectuat prezenta consilierilor ale$i, ale caror 
mandate au fost validate, invitati la $edinta prin semnarea convocatorului anexat. 

$edinta de constituire este deschisa de reprezentantul Institutiei Prefectului 
judetului Covasna, domnul subprefect Mitroi Sergiu, prezentand: 

- numarul consilieri locali stabiliti prin ordin al prefectului, conform art. 112/171 
din Codul administrativ: 9 

- numarul de consilieri locali validati de catre Judecatoria Targu Secuiesc la data 
de 27.09.2020: 8; 

- numarul de consilieri ale$i, prezenti la ceremonie: 8; 
- numarul de consilieri ale$i, absenti : nu este cazul; 
- indeplinirea conditiilor prevazute de art. 116 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019, cu 

modificarile $i completarile ulterioare, respectiv validarea unui numar de mandate de 
consilier local mai mare decat primul numar natural strict mai mare decat jumatate din 
numarul membrilor consiliului local stabilit potrivit art. 112/171 din O.U.G. nr. 57/2019, 
cu modificarile $i completarile ulterioare; 

- numarul de invitati care participa la ceremonie:nu este cazul; 
- scopul $edintei - constituirea Consiliului Local al Comunei Moaqa, ca urmare 

alegerilor autoritatilor publice locale din 27.09.2020; 
- lucrarile $edintei de constituire, in conformitate cu prevederile art. 116 alin. ( 4) 

din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificarile $i completarile ulterioare, sunt conduse de eel 
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; 

- din datele puse la dispozitie rezulta, ca eel mai in varsta consilier este domnul 
Badi Juliu, nascut la data de 18, 10.1950, iar cei mai tineri consilieri ale$i sunt: doamna 



r. 

Csavar Agnes, nascuta la data de 26.06.1994, respectiv domnul Pall Gabor, nascut la 
data de 13.07.1985, care sunt invitati sa preia conducerea $edintei. 

Pre$edintele de varsta roaga secretarul general al unitatii administrativ - teritoriale 
sa prezinte Incheierea ~edintei de Camera de consiliu din data de 16 octombrie 2020 
pronuntata de judecatoria Targu Secuiesc, prin care sunt validate mandatele consilierilor 
locali, declarati alqi. 

Secretarul general al comunei prezinta incheierea susmentionata privind validarea 
mandatelor de consilier local al comunei Moa<;.$a, conform art. 114 alin. (2) din O.U.G. 
nr. 57/2019. 

Pre$edintele de varsta supune votului proiectul ordinei de zi: 
I. Depunerea juramantului de catre consilierii declarati ale$i, ale caror mandate au 

fost validate de Judecatoria Targu Secuiesc. 
II. Depunerea juramantului de catre primar, avand in vedere ca pana la data 

ceremoniei de constituire a consiliului local mandatul acestuia a fost validat de 
judecatorie. 

Ordinea de zi se aproba cu unanimitate de voturi ale celor prezenti. 

I. Depunerea juramantului de catre consilierii declarati alesi, ale caror 
mandate au fost validate de Judecatoria Targu Secuiesc 

Pre$edintele de varsta invita consilierii locali declarati ale$i, ale caror mandate au 
fost validate, sa depuna, potrivit art. 117 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019, urmatorul 
juramant in limba romana: 

"Jur sa respect Constitutia $i legile tarii $i sa fac, cu buna-credinta, tot ceea ce sta 
in puterile $i priceperea mea pentru binele locuitorilorcomunei Moaqa. A$a sa imi ajute 
Dumnezeu!". 

Juramantul s-a depus dupa urmatoarea procedura: Dl. Badi Juliu consilier local 
declarat ales, care conduce $edinta, a chemat in ordine alfabetica consilierii locali sa 
citeasca juramantul, iar ace~tia s-au prezentat pe rand, in fata mesei special amenajate, pe 
care se afla un exemplar din Constitutia Romaniei $i Biblia. Consilierul a pus mana 
stanga atat pe Constitutie, cat $i pe Biblie. 

Formula religioasa de incheiere a respectat libertatea convingerilor religioase, 
juramantul fiind depus in fiecare caz cu formula religioasa. 

Dupa citirea juramantului, fiecare consilierul local a semnat juramantul de 
credinta, imprimat pe un formular special, un exemplar al juramantului se pastreaza la 
dosarul de constituire, iar al doilea s-a inmanat consilierului local. 

11.Depunerea juramantului de catre primar 

Primarul depune juramantul prevazut la art. 117 din O.U.G. nr. 57/2019, a 
consiliului local potrivit actului normativ invocat, juramantul putand fi depus fie in prima 
$edinta privind ceremonia de constituire, fie in fata judecatorului delegat, in camera de 
consiliu, in cazul in care prima $edinta privind ceremonia de constituire a consiliului local 
nu are loc in termen de 60 de zile de la data alegerilor. 

Pre$edintele de varsta prezinta rezultatul validarii alegerii primarului $i invita unul 
dintre cei doi consilieri mai tineri, care il asista, respectiv domnul Pall Gabor sa citeasca 
incheierea Judecatoriei Targu Secuiesc. 

Domnul consilier Pall Gabor cite$te Incheierea la Dosarul nr. 1.770/322/2020 
Judecatoriei Targu Secuiesc privind validarea mandatului pentru functia de primar al 
comunei Moac~a, obtinut de dl. Deszke Janos, din partea partidului Uniunea Democrata 
Maghiara din Romania, in urma alegerilor din data de 27 septembrie 2020. 

Pre~edintele de varsta invita pe primarul ales sa citeasca $i sa semneze juramantul. 
Dupa depunerea juramantului, dl. Deszke Janos, primarul ales, intra in exercitiul 

de drept al mandatului. 



Un exemplar al juramantului se pastreaza la dosarul de constituire, iar al doilea se 
inmaneaza primarului. 
Dosarul de constituire se pastreaza de catre secretarul general al unitatii administrativ
teritoriale. 

inchiderea ceremoniei de constituire 

Secretarul general al unitatii administrativ- teritoriale prezinta ~i consemneaza in 
procesul-verbal al ~edintei privind ceremonia de constituire a consiliului local 
urmatoarele: 

numarul consilieri locali stabiliti prin ordin al prefectului, conform art. 112/171 
din Codul administrativ: 9. 

numarul consilieri locali validati de Judecatoria Targu Secuiesc: 8 
numarul consilieri locali prezenti la ~edinta: 8 

numarul consilieri locali care au depus juramantul la ~edinta privind ceremoma de 
constituire a consiliului local al comunei Moac~a: 8 

numarul consilieri care au refuzat sa depuna juramantul la ~edinta privind ceremonia de 
constituire a consiliului lqcal al comunei Moaqa: nu este cazul. 

numarul consilieri locali, care absenteaza motivat, conform art. 116 alin. (8) din Codul 
administrativ: nu este cazul 

numarul consilieri locali care absenteaza nemotivat: nu este cazul. 

Avand in vedere faptul ca prin Ordinul Prefectului 140/14.07.2020 pentru comuna 
Moac~a s-a stabilit numarul mandatelor de consilieri locali de 9, un numar de 8 consilieri locali 
declarati ale~i au fost validati de catre Judecatoria Targu Secuiesc ~i au depus juramantul. 

Un consilier local a fost invalidat de catre Judecatoria Targu Secuiesc, ~i anume dl. 
Deszke Janos, motivat de faptul ca a optat pentru functia de primar, ca urmare ne aflam in 
situatia in care urmeaza validarea unui sup leant, conform art. 119 din Codul administrativ, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare, astfel: Badi Csaba - supleant UDMR. 

Secretarul general al unitatii administrativ- teritoriale aduce la cuno~tinta primarului ~i 
consilierilor locali reglementarile din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru 
asigurarea transparenfei fn exercitarea demnitafilor publice, afuncfiilor publice ,$i fn mediul de 
afaceri, prevenirea Ji sancfionarea corupfiei, cu modificarile >$i completarile ulterioare, precum 
~i cele din O.U.G. nr. 57/2019, referitoare la conflictul de interese $i regimul incompatibilitafilor 
ale,$ilor locali, inmanandu-le acestora ~i extras din actele normative mentionate, precum ~i extras 
din O.U.G. nr. 57/2019 cu referire la Consiliul local/Primar, cu rugamintea de a studia aceste 
documente. 
Domnului primar ~i consilierilor local s-a inmanat formularul declarafiei de avere $i al 
declarafiei de interese, ce vor fi depuse pana la data de 27.10.2020 la secretarul general al 
comune1. 

Pre~edintele de varsta declara ~edinta inchisa. 

Prezentul proces-verbal s-a incheiat in doua exemplare originale, un exemplar se inmaneaza 
subrefectului judetului Covasna, domnului Mitroi Sergiu, un exemplar se pastreaza la dosarul de 
constituire al Consiliului Local al comunei Moaqa. 

Pre~edinte de varsta, 
BadiJuliu 
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Secretarul general al UAT, 
Fiilop-Fuer M. Zelinda 
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