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  Nr. ___________ /5.11.2020                  

                                                

                                         PROCES – VERBAL 

 
 al şedinţei  privind ceremonia de constituire a  Consiliului local al comunei Dumbrăvița  

 

Încheiat  astazi  5 noiembrie, în cadrul ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului 

Local al Comunei Dumbrăvița, sedință convocată  prin Ordinul  Prefectului județul Timiș nr. 

741/4.11.2020, a consilierilor locali ai comunei Dumbrăvița  ale căror mandate au fost validate prin 

Încheierea civilă nr. 11112 / 16.10.2020,  pronunțată  de Judecătoria Timițoara în dosarul nr. 

26561/325/2020. 

 La ședință participă reprezentantii  Institutiei Prefectului județul Timiș, domnul Ioan GHIB  și 

domnul Gheorghe OTESCU, secretarul general al comunei Dumbrăvița, Marius ROȘIAN-

MITROVICI  și domnul  Horia-Grigore BUGARIN, validat primar al comunei Dumbrăvița prin 

Încheierea civilă nr.  10673/15.10.2020, pronunțată de Judecătoria Timișoara în dosarul nr.  

24996/325/2020. 

Secretarul general al comunei Dumbrăvița  domnul Marius ROȘIAN-MITROVICI  prezintă 

lista  persoanelor ce compun prezidiul ședinței  și a prezenței consilierilor locali  declarați aleși  ale 

căror mandate au fost validate, invitați la ședință  prin convocatorul nr. 45103 din 5.11.2020. 

 Prezidiul este compus din următoarele persoane:  

- Reprezentantii  Institutiei Prefectului județul Timiș, domnul Ioan GHIB  și domnul 

Gheorghe OTESCU; 

- Secretarul general al comunei Dumbrăvița,   Marius ROȘIAN-MITROVICI;  . 

Doamnul Ioan GHIB  deschide ședința  și prezintă : 

- numărul de consilieri locali aleși la data de 27.09.2020 în comuna Dumbrăvița este de 17 

consilieri; 

- numărul de consilieri aleși prezenți la ceremonie este de 14 consilieri; 

-    constată îndeplinirea condițiilor prevăzute  de art. 116 alin.(1)  din O.U.G nr. 57/2019 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 

Consiliului Local stabilit potrivit art. 112 alin. (1) și art. 116 alin.(1) din O.U.G nr. 57/2019, cu 

modificările și completările ulterioare; 

-   numărul de invitați care  participă la ceremonie  este de _____; 

-   scopul ședinței îl reprezintă  constituirea Consiliului Local al comunei Dumbrăvița, 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 ales  este domnul Victor 

MALAC, născut la data de 8.03.1957, iar cei mai tineri consilieri aleși sunt domnișoara Simona-

Andreea SÎRMON, născută la data de 7.07.1994 și Bogdan-Cătălin PEREANU, născut la data de 

10.10.1993, care sunt invitați să preia conducerea ședinței.  
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Domnul consilier Victor MALAC, președinte de vârstă, roagă secretarul general al comunei 

Dumbrăvița să prezinte Încheierea civilă nr. 11112 / 16.10.2020,  pronunțată  de Judecătoria 

Timișoara în dosarul nr. 26561/325/2020. prin care sunt validate mandatele consilierilor locali 

declarați aleși, apoi prezintă ordinea de zi a ședintei de constituire: 

 

   I.   Depunerea jurământului de către consilierii locali declarați aleși, ale căror mandate au fost  

validate de  Judecătoria Timișoara în următoarea ordine:  

 

1. BLEDEA VASILE  

2. CIONCĂ DANIEL  

3. FARCA DORIN  

4. GRUI SERGIU-DORIN 

5. MALAC VICTOR 

6. MARGĂU SORIN-NICOLAE 

7. MIKLOS ARPAD 

8. PEREANU BOGDAN-CĂTĂLIN 

9. PEȚ IOAN 

10. POPESCU LIVIU 

11. SÎRMON SIMONA  

12. SPERLEA ALINA-ELENA  

13. TELEAGĂ DANIELA-DORINA 

14. VLĂDESCU RADU -GEORGE 

 

II. Depunerea jurământului de către primarul comunei Dumbrăvița, domnul  Horia-Grigore 

BUGARIN, al cărui mandat a fost validat de  Judecătoria Timișoara.  

 

I. Domnul Victor MALAC invită, în ordine alfabetică, consilierii locali declarați aleși ale căror 

mandate au fost validate să depună, potrivit art. 117 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 cu modificările 

și completările ulterioare,  următorul jurmământ 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 comunei Dumbrăvița. Așa să îmi ajute 

Dumnezeu !  

Consilierii locali mentionați  la punctul I, depun  jurământul,  după care îl semnează și îl datează 

olograf. Un exemplar al acestuia se păstrează la dosarul de constituire a Consiliului Local iar al doilea 

exemplar se  înmânează consilierului local.  

Toți cei 14 consilieri locali au depus jurământul. 

 

          II. Domnul Victor MALAC  prezintă rezultatul validării alegerii primarului și îl invită pe domnul 

consilier Bogdan-Cătălin PEREANU care îl asistă, să citească Încheierea civilă nr. 

10673/15.10.2020, pronunțată de Judecătoria Timișoara în dosarul nr.  24996/325/2020. prin care a 

fost validat  mandatul Primarului Comunei Dumbrăvița, domnul Horia-Grigore BUGARIN.  

 Domnul Primar, Horia-Grigore BUGARIN, depune  jurământul 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 comunei Dumbrăvița. Așa să îmi ajute 

Dumnezeu ! , după care îl datează și semnează olograf. Un exemplar al acestuia se păstrează la 

dosarul de constituire al Consiliului Local iar al doilea se înmânează  domnului primar.  

 

Secretarul general al comunei  Marius Roșian-Mitrovici ia cuvântul și prezintă următoarele: 

- numărul consilierilor locali în Consiliul Local al comunei Dumbrăvița, județul Timiș,  stabiliți 

prin Ordinul  Prefectului Județul Timiș nr. 424 din 17 iulie 2020, conform art.  112 alin.(1) din  

 



 

 

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

este de  17  consilieri locali; 

-  numărul consilierilor locali validați  de Judecătoria Timișoara  este  de 14 consilieri locali; 

-  numărul consilierilor locali prezenți la ședință  este  de 14 consilieri locali; 

- numărul consilierilor locali care au depus jurământul la ședința privind ceremonia  de 

constituire a Consiliului local al comunei Dumbrăvița, este de 14 consilieri locali; 

- nu există cazuri  de refuz al depunerii jurământului ; 

- nu există situații  de absențe motivate, conform art. 116 alin. (8) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind  Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; 

- nu există situații  de absențe nemotivate; 

Secretarul general al comunei Dumbrăvița, dl. Marius Roșian-Mitrovici precizează că se 

impune ca urmare a invalidării a unui număr de trei  consilieri locali declarați aleși  prin Încheierea 

civilă nr. 11112 / 16.10.2020,  pronunțată  de Judecătoria Timișoara în dosarul nr. 26561/325/2020,  

validarea supleanților acestora, conform art. 119 din Codul administrativ, după cum urmează: 

- din partea Partidului Național Liberal - 2 consilieri; 

- din partea Aliantei Politice USR Timiș- PLUS Timiș - 1 consilier; 

Secretarul general al comunei Dumbrăvița, dl.  Marius Roșian-Mitrovici, aduce la cunoștința 

primarului și consilierilor locali dispozitiile Legii 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 ulterioarte, 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 varstă, domnul Victor Malac, declară închisă ședința privind cerermonia de 

constituire a consiliului local al comunei Dumbrăvița din data de 5.11.2020. 

 

 

 

 
                       PREȘEDINTE DE VÂRSTĂ,                 SECRETAR  GENERAL AL U.A.T. DUMBRĂVIȚA 

                                Consilier local                                             ………………………… 

                                                                                                                 Marius ROȘIAN-MITROVICI                                                                                                                                                           

                             …………………… 

                                        Victor MALAC                                                                                                                                                         

   

 

 
          
                 
                                                                           

   


