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PROCES – VERBAL 

incheiat in sedinta de constituire a Consiliului Local Şinca 

din data de 22.10.2020 
 

       Prin Ordinul Prefectului judetului Brasov, numarul 744 din data de 19.10.2020 s-au 

convoacat în şedinţa de constituire a Consiliul Local Sinca, în data de  22.10.2020, ora 

11.00 in sediul Primariei Sinca, consilierii alesi la alegerile locale din 27 septembrie 

2020, ale caror mandate au fost validate de catre Judecatoria Fagaras in conditiile art. 

114, alin. 5 si alin. 6 din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

      Sedinta de constituire este deschisa de catre domnul subprefect Folea Adrian-

Laurentiu, acesta arata ca din numarul de 13 consilieri locali alesi la alegerile locale din 

27 septembrie 2020 sunt prezenti un  numar de 12 consilieri locali alesi ale caror mandate 

au fost validate de catre Judecatoria Fagaras prin incheierea din data de 16 octombrie 

2020. 

Se constata ca sunt indeplinite conditiile art. 116, alin. (1) din O.U.G. 57/2019 privind 

Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare si faptul ca sunt validate un 

numar de mandate  de consilier local mai mare decât primul număr natural strict mai 

mare decât jumătate din numărul membrilor consiliului local stabilit potrivit art. 112 din 

O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ.  

       La sedinta de constituire participa subprefect domnul Folea Adrian-Laurentiu / 

reprezentant al Institutiei prefectului Brasov, doamna Dumbrava Elena, primar ales, 

domnul Barlez Victor, secretar general, doamna Galea Crina Maria si un numar de 12 

consilieri locali alesi la alegerile locale din 27 septembrie 2020, ale caror mandate au fost 

validate, respectiv doamnele/domnii: Balan Gabriela (A.D.N.), Ciocan Andrei (P.N.L.), 

Garboveanu Sebastian-Raul (P.M.P.), Ghircoiaş Daniel-Nicolae (P.N.L.), Goila Daniel 

(P.M.P.), Jancso Marcela Elena (P.N.L.),  Mondoc Viorel (PARTIDA ROMILOR PRO-

EUROPA), Muntean Ioan Claudiu (PARTIDA ROMILOR PRO-EUROPA), Muntean 

Radu Robert (P.S.D.), Popa Adrian (P.S.D.), Staneasa Sergiu Iulian (P.N.L.) si Velea 

Gelu-Voicu (P.M.P.). 

       Pentru indeplinirea art. 116, alin. (4) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ 

cu modificarile si completarile ulterioare secretarul general, prezinta lista cu persoanele 

ce compun prezidiul sedintei, respectiv domnul Ciocan Andrei, nascut in data de 

18.10.1965,  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 respectiv domnul 

Ghircoiaș Daniel-Nicolae, nascut in data de 11.02.1992 si domnul Muntean Ioan-Claudiu, 

nascut in data de 06.01.1996. 



       Se prezinta incheierea Judecatoriei  Fagaras din data de 16.10.2020 privind validarea 

mandatelor  consilierilor locali ai comunei Sinca si incheierea Judecatoriei  Fagaras din 

data de 15.10.2020 privind validarea mandatului de primar al comunei Sinca. 

       Se trece la depunerea juramantului de catre consilieri locali alesi la alegerile locale 

din 27 septembrie 2020 ale caror mandate au fost validate. In ordine alfabetica consilierii 

depun următorul jurământ, în limba română, respectiv: ,,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 Sinca. Aşa să îmi ajute Dumnezeu!,,     

Toti consilierii locali ai Consiliului Local al Comunei Sinca, prezenti, au depus 

juramantul. 

       Dupa depunerea juramantului de catre toti consilierii se trece la depunerea 

juramantului de catre primarul ales , domnul Barlez Victor,  respectiv: ,,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 Sinca. Aşa să îmi ajute Dumnezeu!,,     

        Se constata ca au fost indeplinite conditiile art. 117 si art. 150, din O.U.G. 57/2019 

privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare, astfel primarul 

comunei Sinca intra in exercitiul de drept al mandatului. 

         Se constata ca au fost indeplinite conditiile art. 117 si art. 118, alin. 1 din O.U.G. 

57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare si se poate 

emite ordinal prefectului privind constatarea conditiilor legale de constituire a consiliului 

local. 

          Doamna secretar general arata ca este necesara validarea mandatului următorului 

supelant, înscris în ordine pe lista partidului pentru care au fost date declaraţii de 

renunţare, domnul Popione Iosif – P.N.L. 

          Doamna secretar general aduce la cunostinta alesilor locali prevederile art. 87, art. 

88 si art. 91 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei 

în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea 

şi sancţionarea corupţiei precum si prevederile art. 4 din Legea 176/2010 privind 

integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 

Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte 

normative. 

          Presedintele de varsta, domnul Ciocan Andrei declara sedinta inchisa. 

 

 

 

 
         PRESEDINTE DE VARSTA                           SECRETAR GENERAL 
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