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ROMÂNIA 
JUDEȚUL MARAMUREȘ  
ORAŞUL TĂUȚII -MĂGHERĂUȘ 
 
Nr. 12128/26.10.2020 
 

PROCES VERBAL 
 

  
  Încheiat astăzi, 26 octombrie 2020, în ședinta privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al orașului 

Tăuții-Măgherăuș, județul Maramureș. 

  În baza prevederilor art. 116 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2020 privind Codul Administrativ, secretarul general al 

U.A.T. Tăuții-Măgherăuș, prin convocatorul înregistrat cu nr. 12054 din data de 22.10.2020, a comunicat consilierilor 

locali ale căror mandate au fost validate, data și ora ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al orașului 

Tăuții-Măgherăuș, convocată prin Ordinul Prefectului Județului Maramureș nr. 545 din data de 20 octombrie 2020. 

  Secretarul general al orașului Tăuții-Măgherăuș — domnul Bîndilă Călin-Ioan, efectuează prezența consilierilor 

declarați aleși, ale căror mandate au fost validate, respectiv, un număr de 14 consilieri prezenți și îi invită să semneze lista 

de prezență. 

  Se intonează Imnul Național al României.  

  Ședința este deschisă de dna. Oșanu Mihaela-Oana, Subprefectul Județului Maramureș, care dă citire 

Ordinului Prefectului nr. 545 din data de 20.10.2020 de convocare a consilierilor declarați aleși în ședința privind 

ceremonia de constituire a consiliului local, prezentând: 

  - numărul consilierilor locali stabiliți prin Ordinul Prefectului  Județul Maramureș nr. 545 din data de 

20.10.2020; 

  - numărul consilierilor locali validați de către Judecătoria Baia Mare prin Încheierea civilă nr. 18084 din data de 

19.10.2020 - 14 consilieri locali; 

  - numărul de consilieri validați, prezenți - 14; 

  - numărul de consilieri validați, absenți - 0; 

  - scopul ședinței — depunerea jurământului de către primar, consilierii locali și constituirea Consiliului Local al 

orașului Tăuții-Măgherăuș, urmare a alegerilor autorităților publice locale din data de 27.09.2020; 

  - lucrările ședinței de constituire, în conformitate cu prevederile art. 116 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019, cu 

modificările și completările ulterioare, sunt conduse de cel mai în vârstă consilier local al cărui mandat a fost validat, ajutat 

de doi dintre cei mai tineri consilieri locali ale căror mandate au fost validate;  

  - din datele puse la dispoziție rezultă că cel mai în vârstă consilier este dl Anton Ardelean, născut la data de 

04.06.1956, iar cei mai tineri consilieri aleși sunt domnul Rațiu Călin și doamna Vakon Daiana-Renata născuți la data de 

16.09.1987, respectiv 24.03.1986, care sunt invitați să preia conducerea ședinței. 
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  Subprefectul județului Maramureș dă citire Încheierii nr. 8084 din data de 19.10.2020, pronunțată de către 

Judecătoria Baia Mare în dosarul nr. 9835/182/2020, prin care sunt validate mandatele consilierilor locali, declarați aleși, 

respectiv: 

1. Domnul Ardelean Anton Alianța Electorală Coaliția pentru Maramureș 

2. Doamna Bocuț Ancuța-Ioana Alianța Electorală Coaliția pentru Maramureș 

3. Domnul Butean Călin-Florin Partidul Național Liberal 

4. Domnul Cadar Ioan-Cristian Alianța Electorală Coaliția pentru Maramureș 

5. Domnul Câmpan Cosmin-Călin-Toma Partidul Mișcarea Populară 

6. Domnul Gaie Nicolae-Marin Partidul Național Liberal 

7. Domnul Mărieș Bogdan-Ioan Partidul Național Liberal 

8. Doamna Miholca Anamaria-Cecilia Alianța Electorală Coaliția pentru Maramureș 

9. Domnul Pop Călin-Dumitru Partidul Național Liberal 

10. Domnul Popp Viorel Partidul Ecologist Român 

11. Domnul Rațiu Călin Partidul Național Liberal 

12. Domnul Rus Vasile Alianța Electorală Coaliția pentru Maramureș 

13. Domnul Szasz Iosif Uniunea Democrată Maghiară din România 

14. Doamna Vakon Daiana-Renata Partidul Național Liberal 

 

Depunerea jurământului de către consilierii declarați alesi, ale căror mandate au fost validate 

  Preşedintele de vârstă invită consilierii locali declarați aleși, ale căror mandate au fost validate, să depună 

potrivit art. 117 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019, următorul jurământ în limba română: 

  ”Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea 

pentru binele locuitorilor orașului Tăuții-Măgherăuș. Așa să îmi ajute Dumnezeu!”. 

  Jurământul s-a depus după următoarea procedură: Domnul consilier local declarat ales, care conduce ședința, a 

chemat în ordine alfabetică consilierii locali să depună jurământul, iar aceştia s-au prezentat pe rând, în fața mesei special 

amenajate, pe care se află un exemplar din Constituția României și Biblia. Consilierul a pus mâna stângă atât pe 

Constituție, cât și pe Biblie, și a dat citire jurământului, după care a semnat jurământul de credință, imprimat pe un formular 

special. 

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

  Consilierii  locali, prezenți, validați prin Încheierea nr. 8084 din data de 19.10.2020 a Judecătoriei Baia Mare, au 

depus jurământul, după cum urmează: 

 

1. Domnul Ardelean Anton Alianța Electorală Coaliția pentru Maramureș 

2. Doamna Bocuț Ancuța-Ioana Alianța Electorală Coaliția pentru Maramureș 

3. Domnul Butean Călin-Florin Partidul Național Liberal 
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4. Domnul Cadar Ioan-Cristian Alianța Electorală Coaliția pentru Maramureș 

5. Domnul Câmpan Cosmin-Călin-Toma Partidul Mișcarea Populară 

6. Domnul Gaie Nicolae-Marin Partidul Național Liberal 

7. Domnul Mărieș Bogdan-Ioan Partidul Național Liberal 

8. Doamna Miholca Anamaria-Cecilia Alianța Electorală Coaliția pentru Maramureș 

9. Domnul Pop Călin-Dumitru Partidul Național Liberal 

10. Domnul Popp Viorel Partidul Ecologist Român 

11. Domnul Rațiu Călin Partidul Național Liberal 

12. Domnul Rus Vasile Alianța Electorală Coaliția pentru Maramureș 

13. Domnul Szasz Iosif Uniunea Democrată Maghiară din România 

14. Doamna Vakon Daiana-Renata Partidul Național Liberal 

 

Depunerea jurământului de către Primar 

  Subprefectul prezintă încheierea judecătoriei nr. 8084/19.10.2020 prin care s-a validat mandatul Primarului, 

respectiv domnul Marinescu Dumitru, apoi îl invită pe domnul Marinescu Dumitru, primarul ales să citească și să semneze 

jurământul. 

  După depunerea jurământului, domnul Marinescu Dumitru, primarul ales, intră în exercițiul de drept al 

mandatului. 

Închiderea ceremoniei de constituire 

  Secretarul general al unității administrativ-teritoriale a prezentat și consemnat în procesul verbal al ședinței 

privind ceremonia de constituire a consiliului local următoarele: 

   - Nr. de consilieri stabiliți prin Ordinul 545/20.10.2020    14 consilieri locali 

   - Nr. de consilieri validați de judecătorie    14 consilieri locali 

   - Nr. de consilieri prezenți la ceremonia de constituire  14 consilieri locali 

   - Nr. de consilieri care au depus jurământul    14 consilieri locali 

   - Nr. de consilieri care au refuzat să depună jurământul  ----------- 0 ---------- 

   - Nr. de consilieri care absentează motivat    ----------- 0 ---------- 

   - Nr. de consilieri care absentează nemotivat    ----------- 0 ---------- 

 

  Secretarul general al unității administrativ-teritoriale aduce la cunoștința primarului și a consilierilor locali 

reglementările din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților 

publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările 
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ulterioare, precum și cele din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, referitoare la conflictul de interese și 

regimul incompatibilităților aleșilor locali. 

  Președintele de vârstă declară ședința închisă. 

  Prezentul proces-verbal a fost încheiat în 2 (două) exemplare, dintre care un exemplar a fost înmânat 

subprefectului, care a participat la ședința privind ceremonia de constituire a consiliului local. 

 

 

 

 

 

  Președinte de vârstă,       Secretar general, 

                  Ardelean Anton                 Bîndilă Călin-Ioan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


