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PROCES VERBAL 

încheiat astăzi 26 octombrie 2020, în temeiul art.138 alin.(13) - (14) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioere, cu ocazia 

desfăşurării primei şedinţe de constituire a consiliului local al comunei Beriu , în 

urma organizării alegerilor locale din 27 septembrie 2020, şedinţă ce a avut loc în data de 

26 octombrie 2020. 

Şedinţa a fost convocată prin Ordinul Prefectului nr. 617 /2020, în temeiul 

dispoziţiilor art.116 alin.(l)-(2) din O.U.G nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, consilierii locali fiind înştinţaţi, în scris, de secretarul 

general al unităţii administrativ-teritoriale, în conformitate cu prevederile art.116 alin. (3) 

din codul administrativ, asupra datei şi orei şedinţei, ce are loc in sala Căminului Cultural  

din satul Beriu, comuna Beriu , judeţul Hunedoara. 

Prin Ordinul Prefectului Judeţului Hunedoara nr. 299 din 14.07.2020 s-a stabilit 

numărul membrilor consiliilor locale din unităţile administrativ-teritoriale ale judeţului 

Hunedoara, în cazul comunei BERIU , acesta fiind de 13. 

Numărul de consilieri locali aleşi la data de 27.09.2020, ale căror mandate au fost 

validate de Judecătoria Hunedoara : 13. 

Numărul de consilieri aleşi şi validaţi, prezenţi la şedinţă : 12. 

Numărul de consilieri care au depus jurământul la şedinţa privind ceremonia de 

constituire a Consiliului local : 12. 

Numărul de consilieri care au au refuzat să depună jurământul la şedinţa privind 

ceremonia de constituire a Consiliului local: 0. 

Numărul de consilieri care absentează motivat, conform art. 116 alin. (8) din codul 

administrativ : 1. 

Numărul de consilieri care absentează nemotivat: 0. 

Se prezintă primarului şi consilierilor locali prevederile art. 227-230 din O.U.G. nr. 

57/2019 cu referire la regimul incompatibilităţilor aplicabil aleşilor locali, regimul general 

aplicabil 



 
   al conflictului de interese pentru aleşii locali, obligativitatea depunerii declaraţiei de 

interese şi a declaraţiei de avere, sancţiunile pentru nedepunerea declaraţiei de avere şi a 

declaraţiei de interese, precum şi prevederile Legii 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, referitoare la conflictul de interese 

şi regimul incompatibilităţilor în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice. 

 În cadrul acestei ceremonii , dl.Bîc Emil Moise a depus jurământul astfel, conform 

prevederilor legale,  a intrat în exercițiul de drept al mandatului. 

Preşedintele de vârstă declară închise lucrările primei şedinţe de constituire a consiliului 

local. 

                        

 

 

 

  PREȘEDINTE  DE VÂRSTĂ,      SECRETAR  GENERAL, 

DRĂGOȚEL  GHEORGHE  DORIN               jr.FIRIDON  IONELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


