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 Număr de înregistrare: 3234 din 30 octombrie 2020 

   

PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi 30 octombrie 2020 cu ocazia şedinţei de constituire a Consiliului 

Local al Comunei Socodor, județul Arad. 

 Şedinţa de constituire a consiliului local a fost convocată prin Ordinul Prefectului 

Județului Arad nr.699 din 27.10.2020, ordin privind convocarea primarului validat și a 

consilierilor locali ale căror mandate au fost validate pentru ședința privind ceremonia de 

constituire a Consiliului local al Comunei Socodor. 

Şedinţa începe la ora  fixată în Ordinul 699/27.10.2020 la ora 0900
 și se desfășoară 

în sala de ședință a Consiliului Local Socodor. 

Ceremonia se va desfășura în sistem de videoconferință cu reprezentanții Instituției 

Prefectului – Județul Arad. 

În baza prevederilor art.116 alin(3) din OUG 57/2020 privind Codul administrativ și 

urmare a Ordinului Prefectului Județului Arad nr.699/27.10.2020, secretarul general al U.A.T. 

Socodor, prin invitația înregistrată sub nr.3213 din 28.10.2020, a comunicat consilierilor 

locali a căror mandate au fost validate data și ora ședinței privind ceremonia de 

constituire a Consiliului Local.  

La ședință participă noii aleși locali, domnul primar Jura Ioan Dimitrie, iar din partea 

Instituției Prefectului, în sistem de videoconferință, domnul Gheorghe Stoian - Prefectului 

Județului Arad, doamna Ila Carmen - Șef Serviciu Juridic și Contencios Administrativ, 

domnul Micoroi Ovidiu – Consilier juridic în cadrul Instituției Prefectului Județul Arad și 

Iovanov Sergiu – inspector superior în cadrul Instituției Prefectului Județul Arad.  

Ședința este deschisă de către domnul Gheorghe Stoian –Prefectul Județului Arad 

care salută prezența și declară ședința deschisă. 

Urmează momentul de solemnitate: intonarea imnului de stat. 

Domnul Prefect ia cuvântul și dă citire Ordinul Prefectului Județului Arad nr.699 din 

27.10.2020 de convocare a primarului validat și a consilierilor locali ale căror mandate au 

fost validate pentru ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului local al Comunei 

Socodor. Solicită secretarului general să efectueze prezența consilierilor declarați aleși, ale 

căror mandate au fost validate. 

Secretarul General al UAT Socodor, efectuează prezența consilierilor: 

1.Teorean Ioan Cornel 

2. Igna Ioan 

3. Hanza Remus Ovidiu 

4. Crișan Ramona 

5. Nădăban Stelian Traian 

6. Țapoș Dimitrie Ioan 

7. Palcu Raul 

8. Unc Dimtrie 

9. Teorean Claudiu Dan 

10.Mureșan Adrian Marius 

Domnul Prefect ia cuvântul și face următoarele precizări: 

Conform Încheierii civile nr. 1570 din 14.10.2020 au fost validate mandatele unui nr. 
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de 10 consilieri locali și invalidat mandatul domnului Jura Ioan Dimitrie, ca urmare a 

renunțării la mandatul de consilier local. Prin urmare, este îndeplinită condiția art. 116, alin. 

(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, respectiv validarea unui număr de mandate de consilieri locali mai mare decât 

primul număr natural strict mai mare decât jumătate din numărul membrilor din consiliu local. 

Se constată următoarele: 

1.numărul de consilieri locali aleși la data de 27.09.2020 și validați de Judecătoria 

Chișineu Criș:10 consilieri; 

2. numărul de consilieri locali aleși și validați prezenți la ceremonie: 10 consilieri; 

3. numărul de consilieri aleși și validați absenți: nu sunt absenți. 

Lucrările ședinței de constituire, în conformitate cu prevederile art. 116, alin. (4) 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, sunt 

conduse de cel mai în vârstă consilier local, al cărui mandat a fost validat, ajutat de 2 dintre 

cei mai tineri consilieri locali ale căror mandate au fost validate. 

Din datele puse la dispoziție rezultă că cel mai în vârstă consilier local este domnul 

Unc Dimitrie născut la data de 27 octombrie 1949; 2 dintre cei mai tineri consilieri locali sunt: 

domnul Teorean Calaudiu Dan născut la data de 18 mai 1989 și domnul Palcu Raul născut 

la data de 23 aprilie 1981, care sunt invitați practic să preia conducerea acestei ședințe de 

constituire. 

Domnul Unc Dimitrie ia cuvântul: 

Onorată asistență, potrivit prezenței efectuată în baza Convocatorului de către 

domnul secretar general al comunei Socodor, la ședință participă un număr de 10 consilieri 

locali validați de către Judecătoria Chișineu Criș. Nu sunt absenți. 

Se declară ședința ca legal constituită. 

Am onoarea de a conduce această ședință în calitate de decan de vârstă, asistat de 2 

dintre cei mai tineri consilieri locali, respectiv, dl. Teorean Claudiu Dan și dl.Palcu Raul. 

Se dă cuvântul domnului secretar general al comunei Socodor pentru a da citire 

Încheierii civile nr. 1570/14.10.2020, privind validarea consilierilor. 

Secretarul general al comunei Socodor ia cuvântul și dă citire dispozitivului încheierii 

de validare a consilierilor locali: 

„Admite, în parte cererea formulată de petentul Biroul Electoral de Circumscripție 

nr.57 Socodor, de validare a mandatelor de consilieri locali din cadrul Consiliului local al 

Comunei Socodor.Validează mandatele următorilor consilieri locali declarați aleși conform 

Procesului-verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și 

atribuirea mandatelor pentru consiliul local la alegerile locale din 27.09.2020- Secțiunea 

h:1.Teorean Ioan Cornel – Partidul Național Liberal, 2.Igna Ioan – Partidul Național Liberal, 

3.Hanza Remus Ovidiu – Partidul Național Liberal, 4.Crișan Ramona – Partidul Național 

Liberal, 5.Nădăban Stelian Traian – Partidul Național Liberal, 6. Țapoș Dimitrie Ioan – 

Partidul Național Liberal, 7.Palcu Raul – Partidul Național Liberal, 8.Unc Dimitrie – Partidul 

Național Liberal, 9. Teorean Claudiu Dan – Partidul Social Democrat, 10.Mureșan Adrian 

Marius – Partidul Social Democrat.Invalidează mandatul consilierului local Jura Ioan Dimitrie, 

declarat ale conform Procesului-verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului 

alegerilor și atribuirea mandatelor pentru consiliul local la alegerile locale din data de 

27.09.2020 – Secțiunea h, ca urmare a renunțării la mandat.Admite excepția prematurității 

cererii de validare a mandatului consilierului local supleant Moț Dănuț, invocată din oficiu. 

Respinge ca prematur formulată cererea de validare  a mandatului consilierului supleant Moț 

Dănuț, conform Procesului-verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului 

alegerilor și atribuirea mandatelor pentru consiliul local la alegerile locale din data de 

27.09.2020 – Secțiunea i.  
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Cu drept de a formula apel de către cei interesați în termen de 3 zile de la comunicare, care 

se va depune la Judecătoria Chișineu Criș. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția 

părților prin mijlocirea grefei instanței, astăzi, 14.10.2020.”  

Președintele decan de vârstă, roagă pe domnul Teorean Claudiu Dan, să  invite, în 

ordine alfabetică consilierii locali declarați aleși ale căror mandate au fost validate, să 

depună jurământul: 

1.      dna. consilier Crișan Ramona depune jurământul și semnează; 

2.      domnul consilier Hanza Remus Ovidiu depune jurământul și semnează; 

3.      domnul consilier Igna Ioan depune jurământul și semnează; 

4.      domnul consilier Mureșan Adrian Marius depune jurământul și semnează; 

5.      domnul consilier Nădăban Stelian Traian depune jurământul și semnează; 

6.      domnul consilier Palcu Raul depune jurământul și semnează; 

7.      domnul consilier Teorean Claudiu Dan depune jurământul și semnează; 

8.      domnul consilier Teorean Ioan Cornel depune jurământul și semnează; 

9.      domnul consilier Țapoș Dimitrie Ioan depune jurământul și semnează; 

10.    domnul consilier Unc Dimitrie depune jurământul și semnează; 

Decanul de vârstă dă cuvântul dl. secretar general al comunei Socodor să dea citire 

încheierii civile nr. 1549 din 13.10.2020 privind validarea primarului. 

Secretarul general al comunei Socodor ia cuvântul și dă citire dispozitivului încheierii 

de validare a primarului comunei Socodor nr. 1549 din 13.10.2020: 

„Admite cererea formulată de petentul Biroul Electoral de Circumscripție nr.57 – 

Comuna Socodor, având ca obiect validare primar, iar pe cale de consecință: 

Dispune validarea alegerii domnului Jura Ioan Dimitrie în funcția de primar al comunei 

Socodor, județ Arad, conform rezultatului alegerilor locale din 27.09.2020.Cu drept de apel în 

2 zile de la afișarea prezentei hotărâri la sediul Comunei Socodor, prin grija Secretarului 

Comunei Socodor. Cererea pentru exercitarea căii de atac se depune la Judecătoria 

Chișineu Criș. Executorie. Prezenta hotărâre se comunică Prefectului Județului Arad și 

Scretarului Comunei Socodor. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților, prin 

mijlocirea grefei instanței, astăzi, 13 octombrie 2020.” 

Decanul de vârstă îl invită pe domnul Jura Ioan Dimitrie, dl. primar ales, să depună 

jurământul. 

 Dl. Jura Ioan Dimitrie depune jurământul: 

„Subsemnatul Jura Ioan Dimitrie, primar al comunei Socodor, în conformitate cu 

prevederile art. 117 alin.(1) și art.150 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, depun în faţa 

Consiliului local 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 Socodor. Aşa să-mi ajute 

Dumnezeu!”. 

Secretarul general îl felicită  și îi roagă să spună câteva cuvinte. 

Discurs dl. Primar. 

Domnul Prefect intervine și urează succes în toate activitățile desfășurate de către 

noul consiliul și de către domnul primar și îi asigură pe aceștia de tot sprijinul său în 

realizarea obiectivelor pe care și le propun să le realizeze, în limita competențelor de care 

dispune. 

Domnul Unc Dimitrie, decanul de vârstă, mulțumește domnului primar și precizează 

că în mapele puse la dispoziție de către dl. secretar general al comunei Socodor, se 

regăsesc prevederi  legale referitoare la regimul incompatibilităților aplicabile aleșilor locali, 
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precum și formularele declarațiilor de avere și de interese, care trebuie completate și depuse 

în termen de 30 de zile. 

Domnul decan de vârstă declară această ședință închisă. 

  

  

         Președinte, Decan de vârstă,                                      Secretar General, 

                  Unc Dimitrie                                                        Crișan Gheorghe 

 

  

              Consilieri asistenți: 

             Teorean Claudiu Dan 

              Palcu Raul 

 

 

 

 

 

 


