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Nr. 6685/28.10.2020 

 

  PROCES-VERBAL 

al şedinţei privind ceremonia de constituire a 

Consiliului Local al oraşului Copșa Mică 

 

 Prefectul Județului Sibiu, dl Crețu Mircea Dorin: Bună ziua. Deschidem 

ședința cu intonarea Imnului de Stat al României. În temeiul Ordinului nr. 

456/21.10.2020, emis de Prefectul Județului Sibiu, au fost convocați consilierii locali 

declarați aleși ale căror mandate au fost validate de instanța de judecată, pentru 

ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al orașului Copșa Mică, 

în data de 28.10.2020, ora 12:00. 

În urma alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din data de 

27.09.2020 au fost validate un număr de 15 mandate de consilieri locali, din totalul de 

15 consilieri locali, stabilite prin Ordinul Prefectului Județului Sibiu nr. 316/2020 și 

mandatul Primarului ales al oraşului domnul Mihalache Daniel Tudor. 

Scopul ședinței de astăzi este Constituirea Consiliului Local al orașului  Copșa Mică, 

ca urmare a alegerilor autorităților administrației publice locale din data de 27 

septembrie 2020. Lucrările Ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului 

Local al  orașului Copșa Mică vor fi conduse de cel mai în vârstă dintre consilierii 

locali, domnul Taifas Tudor ajutat de 2 dintre cei mai tineri consilieri locali, respectiv 

domnul Tăpălagă Nicolae - Bogdan  și doamna Benicky Camelia - Maria.  

Dau cuvântul domnului Șerban Dorin Gheorghe, Secretarul General al orașului Copșa 

Mică, pentru a da citire Încheierilor Civile pronunțate de Judecătoria Mediaș - Secția 

Generală privind validarea mandatelor consilierilor locali, respectiv validarea 

mandatului de Primar. 

  Secretarul general, dl Şerban Dorin Gheorghe prezintă încheierea nr. 2254 

din 15 octombrie 2020 pronunțată de Judecătoria Mediaș în dosarul nr. 

4058/257/2020 prin care au fost validați toti consilierii locali aleși la 27 septembrie 

2020, și anume: Comiza Cornel, Moldovan Vlăduț, Benicky Camelia-Maria, Baciu 

Ioan, Tăpălagă Nicolae-Bogdan, Taifas Tudor, Mărgineanu Ilie-Mircea, Apetrei 

Liviu, Mátéfi Rezső, Ciobotă Marcel, Secelean Nicolae, Pop Iosif-Florentin, Butuc 

Titi-Nicu, Muzsnai Melinda și Muntean Vasile-Sorin. 

 Secretarul general, dl Şerban Dorin Gheorghe prezintă Încheierea Civila 

nr.2257/CC/2020 din data de 15 octombrie 2020 pronunțată de Judecătoria Mediaș în 

dosarul civil nr. 4095/257/2020 prin care a fost validat mandatul Primarului orașului 

Copșa Mică, domnul Mihalache Daniel Tudor, în urma alegerilor pentru autoritățile 

administrației publice locale din data de 27 septembrie 2020. 

 Prefectul Județului Sibiu, dl Crețu Mircea Dorin: Mulțumesc. Dau cuvântul 

domnului Taifas Tudor, cel mai în vârstă consilier, pentru a prezenta procedura de 

depunere a Jurământului de către consilierii locali și Primarul ales. 
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Dl Taifas Tudor, președinte de vârstă, prezintă procedura de depunere a Jurământului 

de către consilierii locali și Primarul ales. 

Dl Taifas Tudor, președinte de vârstă: Invit să depună jurământul consilierii 

locali în ordine alfabetică. 

 Toți consilierii aleși la data de 27 septembrie 2020 și care au fost validați de 

Judecătoria Mediaș citesc și semnează jurămantul prevăzut la art. 117 alin. (1) din 

O.U.G. nr. 57/2019 , în ordine alfabetică: Apetrei Liviu, Baciu Ioan, Benicky 

Camelia-Maria, Butuc Titi-Nicu, Ciobotă Marcel, Comiza Cornel, Mátéfi Rezső, 

Mărgineanu Ilie-Mircea, Moldovan Vlăduț, Muntean Vasile-Sorin, Muzsnai Melinda, 

Pop Iosif-Florentin, Secelean Nicolae, Taifas Tudor și Tăpălagă Nicolae-Bogdan. 

 Dl Taifas Tudor, președinte de vârstă: Îl invit pe domnul Mihalache Daniel 

Tudor, Primarul ales al orașului Copșa Mică, să citească și să semneze jurământul. 

 Domnul Mihalache Daniel Tudor, primarul oraşului Copșa Mică, citește și 

semnează jurământul prevăzut la art. 117 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ. 

 Dl Taifas Tudor, președinte de vârstă: În cele ce urmează, dau cuvântul 

secretarului general al unității administrativ - teritoriale pentru concluzii. 

 Secretarul general, dl Şerban Dorin Gheorghe: În încheierea ceremoniei de 

constituire a Consiliului Local al oraşului Copșa Mică vă prezint următoarele: 

 Prin Ordinul al Prefectului Județului Sibiu nr. 316/2020 au fost stabiliți un 

număr de 15 consilieri locali; 

 La ședință au fost prezenți un număr de 15 consilieri locali;  

 Au depus jurământul un număr de 15 consilieri locali. 

În calitate de Secretar General al orașului Copșa Mică, am obligația legală de a vă 

aduce la cunoștință faptul că Primarul ales, domnul Mihalache Daniel Tudor și 

consilierii locali au obligația depunerii următoarelor declarații: 

1. Declaraţie de avere și declarație de interese, conform Legii nr. 176/ 2010; 

2. Declaraţie pe proprie răspundere, conform prevederilor OUG nr. 24/ 2008;  

3. Declaraţie privind incompatibilităţile, conform prevederilor Legii nr. 161/ 2003 

privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor 

publice, a funcţiilor publice şi în domeniul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 

corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, precum și Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. În ipoteza în care vă aflaţi întruna din situaţiile prevăzute de legea 

susmenționată, aveți obligaţia legală ca în termen de 15 zile de la data constituirii să 

renunțați la una dintre calitățile care produc această stare de incompatibilitate. 

 Dl Taifas Tudor, președinte de vârstă: Ca urmare a faptului că a fost depus 

jurământul de către consilierii locali și de către primarul ales, declar închisă Ședința 

privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al orașului Copșa Mică. 

 

 

 Președinte de vârstă                                                       Secretar general  

                                                                                           UAT Oraşul Copșa Mică 

    Taifas Tudor                                                                    Şerban Dorin Gheorghe 


