
ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
MUNICIPIUL SALONTA
CONSILIUL LOCAL  AL MUNICIPIULUI SALONTA 

Minuta ședinței 
privind lucrările şedinţei de constituire a Consiliului Local al Municipiului Salonta 

din data de 20 octombrie  2020

         Şedinţa de constituire a Consiliului Local al Municipiului Salonta. a fost convocată de către
domnul  Dumitru  Țiplea  –  Prefectul  Județului  Bihor  prin  Ordinul  nr.  552/19.10.2020,  în
conformitate  cu  prevederile  art.116  alin.(1),  (2)  și  (3)  din  O.U.G.nr.57/2019  privind  Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

1. Deschiderea ședinței ceremoniei de constituire a consiliului local;
2. Prezentarea Încheierii de validare a mandatelor consilierilor locali;
3. Depunerea jurământului de către consilierii locali validați de judecătorie;
4. Prezentarea Încheierii de validare a mandatului de primar;
5. Depunerea jurământului de către primar;

      6.   Închiderea ședinței.

     Ceremonia  de  constituire  a  Consiliului  Local  a  fost  coordonată  online,  în  sistem  de
videoconferință, de către domnul Prefect Dumitru Țiplea.

Doamna Secretar General - Patricia Edith Ivanciuc  - face prezența consilierilor aleși în data de 27
septembrie 2020, și  constată că, sunt  prezenți la  ședința de constituire 16 de consilieri,  din cei 17 aleşi
(mandatul  supleantului, consilier local Szász Dénes Albert - Uniunea Democrată a Maghiarilor din România
nefiind până în prezent validat de judecătorie).

Au participat, de asemenea: domnul Horia Carțiș – Subprefectul județului Bihor, doamna Patricia
Edith Ivanciuc – Secretar General al Municipiului Salonta, domnul Török László – Primarul Municipiului
Salonta, invitați, precum și funcționari publici din  Primăria Municipiului Salonta.

Alături de domnul subprefect la  prezidiu se află decanul de vârstă al consiliului – domnul Illyés
Lajos,   cei doi asistenți, cei mai tineri consilieri, domnii Pirtea  Mihai –  George  și Sala  Răzvan –  Sergiu,
doamna Patricia Ivanciuc – Secretar General și domnul Török László – primar. 

Se intonează Imnul Național al României.

Președinte  de  vârstă  Illyés  Lajos  invită  consilierii  locali  aleși,  în  ordine  alfabetică  să  depună
jurământul de credință pentru mandatul de consilier local al Municipiului Salonta, și pentru a li se înmâna
legitimația de consilier local.

Fiecare consilier depune jurământul și li se înmânează legitimația prevăzută la art.206 alin.(1) din
OUG nr.57/2019, precum și câte un exemplar extras 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  cu  modificările  şi  completările  ulterioare./  cartea  I  titlul  IV  /
Incompatibilităţi şi conflict de interese aleși locali (primar și consilieri locali).

Doamna Secretar General - Patricia Edith Ivanciuc  – dă citire Încheierii Civile, dată în camera de
consiliu  de  către  Judecătoria  Salonta  în  Dosarul  2277/833/2020,  la  partea  ce  a  hotărât  instanța  privind
validarea mandatului de primar  și îi solicită domnului Török  László  să depună jurământul de credinţă, în
conformitate cu prevederile legale.

Domnul Török  László depune jurământul, i se înmânează legitimaţia, semnată de preşedintele de
şedinţă, precum şi eşarfa în culorile drapelului naţional al României, după care se adresează celor prezenți.

În cuvântul de încheiere, domnul Subprefect Horia Carțiș urează aleșilor locali succes, spor la treabă
și un mandat cu puține provocări.

Red./1 ex.
jr. Köteles Claudia


