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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ARAD 
CONSILIUL LOCAL NĂDLAC 
 

 
PROCESUL VERBAL  

al desfăşurării şedinţei privind ceremonia de constituire din data de 22.10.2020 a Consiliului 

local Nădlac ales la alegerile locale din data de 27.09.2020 
 
 

Din partea Instituţiei Prefectului Judeţului, în sistem de videoconferință, dl prefect 
Radu Stoian, susține că ședinţa privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al 

oraşului Nădlac din data de 22.10.2020 a fost convocată în baza Ordinului Prefectului 
Judeţului Arad nr.597/20.10.2020. 

 Se procedează la intonarea imnului național.  

 Conform prevederilor art.118, alin.1 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, fiind asigurat cvorumul pentru 
ținerea ședinței, aceasta poate să înceapă. 

Dl prefect Radu Stoian declară deschise lucrările ședinței privind ceremonia de 
constituire, Ordinul Prefectului fiind emis în baza prevederilor art.116, alin.1 din Ordonanța 
de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 Din partea Instituției Prefectului județului Arad în sistem de videoconferință participă: 
prefect Gheorghe Stoian, Illa Monica Carmen- șef serviciu juridic, Sergiu Emil Iovanov- 
inspector compartiment achiziții publice. Dl prefect dă cuvântul dlui secretar general pentru a 

face prezența consilierilor locali care au fost validați, a celor absenți, precum și a invitaților. 
Dl secretar general precizează că la lucrările şedinţei participă următorii consilieri ai 

căror mandate au fost validate: Bonțea Maria-Carolina, Franio Ștefan-Emilian, Hegyes Mihai-

Ferencz, Huszarik Alexandrina-Nicoleta, Karkuș Radomir-Călin-Ștefan, Kelo Milan, Onuțe 
Dan-Ioan, Paladie Răzvan-Florin, Patean Tiberiu, Somrak Dușan, Suslak Marek-Andrei, Vaș 
Ladislau. Lipsesc motivat următorii consilieri locali ai căror mandate au fost validate: Bocea 

Alexandru-Marian, Albu Cosmin-Cristian, deoarece sunt plecați în străinătate. 
 La şedinţă mai participă: d-l Mărginean Ioan- primar validat, d-l secretar general Gros 

Alexandru, dl Gondec Pavel-șef serviciu-buget, d-na consilier juridic Ianecsko Alina, Iamrișka 
Cristian- referent compartiment managementul proiectelor care asigură înregistrarea video a 
ședinței. 

 D-l prefect constată faptul că este prezent un număr de 12 consilieri locali  a căror 
mandate au fost validate, lipsesc 2 consilieri locali, conform Încheierii Judecătoriei Arad  
nr.9984 din 14.10.2020, Dosar nr.15584/55/2020, au fost validate 14 mandate de consilier  

local în cadrul Consiliului local al orașului Nădlac, ca urmare a alegerilor locale care s-au 
desfășurat în data de 27.09.2020, astfel că sunt îndeplinite prevederile art.116, alin.1 
Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, numărul consilieri locali care au fost validați care sunt prezenți la lucrările ședinței 
este mai mare decât primul număr natural strict mai mare decât jumătate din numărul 
membrilor consiliului local, stabilit potrivit art.112 din Codul Administrativ. Scopul prezentei 

ședințe îl reprezintă constituirea Consiliului Local Nădlac ca urmare a alegerilor locale care au 
avut loc în data de 27.09.2020. Conform prevederilor art.116, alin.4 din Codul administrativ, 
ședinţa pentru ceremonia de constituire este condusă 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, solicitând în acest sens, dlui secretar general să comunice cine 

sunt aceștia, consilieri locali care din acest moment vor prelua conducerea ședinței. 
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 Dl secretar general susține că cel mai în vârstă consilier local al cărui mandat a fost 

validat este dl Karkuș-Radomir-Călin-Ștefan, iar cei doi dintre cei mai tineri consilieri locali 
ale căror mandate au fost validate sunt: Kelo Milan, Suslak Marek-Andrei. 
 Dl Karkuș Radomir-Călin-Ștefan solicită dlui secretar general să prezinte Încheierea 

Judecătoriei Arad nr.9984/14.10.2020, Dosar nr.15584/55/2020. 
 Dl secretar general citește un extras din partea dispozitivă a Încheierii Judecătoriei 
Arad nr.9984/14.10.2020, Dosar nr.15584/55/2020: 

 „Validează mandatele de consilier local în cadrul Consiliului local al orașului Nădlac ale        
d-nelor și d-lor Vaș Ladislau, Patean Tiberiu, Onuțe Dan-Ioan, Hegyes Mihai-Ferencz, 
Huszarik Alexandrina-Nicoleta, Kelo Milan, Bonțea Maria-Carolina, Somrak Dușan, Franio 

Ștefan-Emilian, Bocea Alexandru-Marian, Paladie Răzvan-Florin, Albu Cosmin-Cristian, Suslak 
Marek-Andrei, Karkuș Radomir-Călin-Ștefan.  

Invalidează mandatul de consilier local în cadrul Consiliului local al orașului Nădlac al dlui 
Ciceac Vasile.” 

Se trece la depunerea jurământului de către fiecare consilier local, în ordine 

alfabetică, care este invitat la prezidiu de către dl secretar general, consilierul local pune 
mâna atât pe Constituţie, cât şi pe Biblie, dă citire textului Jurământului: „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 orasului Nadlac. Aşa să-mi ajute Dumnezeu”, pronunţă 
cuvântul „JUR”, după care semnează formularul, în două exemplare, unul se înmânează 
acestuia, iar unul se păstrează la dosar, ordinea depunerii jurământului fiind următoarea: 

Bonțea Maria-Carolina, Franio Ștefan-Emilian, Hegyes Mihai-Ferencz, Huszarik Alexandrina-
Nicoleta, Karkuș Radomir-Călin-Ștefan, Kelo Milan, Onuțe Dan-Ioan, Paladie Răzvan-Florin, 
Patean Tiberiu, Somrak Dușan, Suslak Marek-Andrei, Vaș Ladislau. 

Dl secretar general face precizarea că în această etapă s-a absolvit depunerea 
jurământului de către consilierii locali care au fost validați. 

Dl prefect Radu Stoian face precizarea că numărul consilierilor locali care au depus 

jurământul în condiţiile art. 116 alin. (5)-(7) din Codul Administrativ este mai mare decât 
primul număr natural strict mai mare decât jumătate din numărul membrilor consiliului local, 
stabilit potrivit art.112 din Codul Administrativ, astfel că se constată că consiliul local Nădlac 

se consideră legal constituit, astfel că conform prevederilor legale va proceda la emiterea 
Ordinului privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului local al 

Orașului Nădlac, care se va aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al 
unității administrativ-teritoriale, conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Dl secretar general procedează la citirea unui extras din partea dispozitivă a Încheierii 
Judecătoriei Arad nr.9984/14.10.2020, Dosar nr.15584/55/2020: 
„Dispune validarea alegerii dlui Mărginean Ioan-Radu, ..născut la data de 01.05.1971 în 

Nădlac, jud. Arad, domiciliat în Nădslac, str. Vasile Goldiș, nr.27, jud. Arad, în funcția de 
primar al orașului Nădlac, județ Arad, conform rezultatului alegerilor locale din data de 
27.09.2020”. 

 Dl secretar general invită pe dl primar la prezidiu pentru depunerea jurământului. 
Primarul se ridică în picioare, pune mâna, atât pe Constituţie, cât şi pe Biblie şi dă 

citire textului Jurământului: „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 orasului 
Nadlac. Aşa să-mi ajute Dumnezeu”, pronunţă cuvântul „JUR”, după care semnează 
formularul, în două exemplare, unul se înmânează acestuia, iar unul se păstrează la dosar. 

         Dl prefect Radu Stoian felicită pe dl primar pentru realegerea acestuia, felicită pe aleșii 
locali care au depus jurământul pentru funcțiile obținute, speră că echipa de consilieri locali 

care s-a format va fi alături de dl primar, de asemenea aceasta va sprijini pe viceprimarul 
care va fi ales, pentru binele unității administrativ-teritoriale și a locuitorilor orașului Nădlac, 
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felicită pe cetățeni pentru alegerile făcute, este o mare onoare pentru  aleșii locali, dar și o 

mare responsabilitate, aleșii locali având menirea de a conduce destinele a mii de locuitori, 
este o etapă mai grea, mai ales având în vedere virusul Sars Cov 2, fiecare dintre aleșii locali 
va pune piatră lângă piatră, cărămidă lângă cărămidă, este o structură vie, la care fiecare va 

aduce un plus de valoare, fiecare va pune umăr lângă umăr, trebuie să aibă grijă de ceea ce 
au primit, de asemenea să aibă ce lăsa celor ce vor urma, aleșii locali o să aibă foarte mult 
de lucru în acest sens, le urează succes în activitatea ce va urma și multă putere de muncă. 

          Dl secretar general mulțumește dlui prefect Radu Stoian susținând că ședința de 
astăzi a luat sfârșit. 
           Dl prefect Radu Stoian declară închise lucrările şedinţei privind ceremonia de 

constituire a Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 22.10.2020. 
 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare originale. 
 

 

  Presedinte de vârstă                                                    Secretar general 
 
            Karkuș Radomir-Călin-Ștefan                                     Alexandru Gros 
        

 

 

 

  Consilieri locali 
 
          Suslak Marek-Andrei 

 
 
 

 
 
                       Kelo  Milan 
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