ROMANIA
JUDETUL MURE$

CONSILruL LOCAL AL ORA$ULUI UNGHENI
Nr. 7015 din 04.11.2020

PROCES VERBAL

incheiat azi, 04.11.2020, cu ocazia gedinfei extraordinare cu convocare de indatd a
Consiliului Local al oraqului Ungheni, la care participd fizic un numir de 12 consilieri locali,
din totalul de 12 consilieri in funcfie, qedin[a fiind legal constituitd. Sunt prezenfi la qedin{a
consiliului local dl Boer Alexandru, consilier local ales qi validat qi dl Prodan Victor, primarul
ales qi validat, care vor depune

jurlmdntul in cadrul acestei qedinfe.

Fiind prima qedinfd a Consiliului Local Ungheni, convocatd dup6 declararea ca legal
constituit a acestuia, pAnd la alegerea preqedintelui de qedin{6, dl Vultur Cornel Ilie, in calitate
de decan de v6rstd al organului deliberativ, va deschide lucr6rile qedinlei extraordinare.

Dl Vultur Cornel Ilie, deschide qedinfa qi prezinti Proiectul ordinii de zi, dupd cum
urmeazd:

PROIECTUL ORDINII DE ZI:

1.

Alegerea preqedintelui de qedinld;

2.

Depunerea jur6mdntului de cdtre consilierii locali aleqi qi validafi, care nu au

participat la qedinfa privind ceremonia de constituire a Consiliului local Ungheni;

3. Depunerea jurdmdntului de citre primar;
Dna secretar general face apelul nominal al consilierilor locali Ei prezint6 Ordinul nr.
433128.10.2020

al Prefectului judefului

Mureg privind constatarea ca legal constituit

a

Consiliului Local al oragului Ungheni.

Dl Vultur Cornel Ilie supune aproblrii ordinea de zi a qedintei propus6 care

se

aprobl

cu 12 voturi pentru.

inainte de dezbaterea proiectului de hot6rdre aflat pe ordinea de zi, dna secretar
general informeazd consilierii locali c5, fiind in procedurd de organizare a Consiliului local,

pentru dezbaterea qi adoptarea hotirdrii care vizeazd alegerea pregedintelui de gedin[d", avizele
comisiilor de specialitate vor lipsi, avdnd in vedere faptul cE la momentul supunerii dezbaterii
acestei hotdr6ri nu existd structuri care s[ poatl formula aceste avize.

Proiect de hotdrdre privind alegerea presedintelui de sedinta
ungheni pentru o perioada de 3 luni (noiembrie 2020 - ianuarie 2021).

al Consiliului Local

Dna Pop Otilia propune desemnarea dnei Bukkoqi Luminila pentru funcfia
preEedinte de Eedinfd pentru perioada noiembrie 2O2O

otilia intruneqte

12

-

de

ianuarie 2021. Propunerea dnei pop

voturi pentru. Se adoptd Hotirf,rea nr. 47t04.11.2020.

Dna Bukkoqi Luminifa preia conducerea lucrdrilor qedinfei Consiliului Local Ungheni.

Depunerea iurdmdntului de cdtre consilierii locali aleSi Si validali, core nu ou
participat la Sedinla privind ceremonia de constituire a Consiliului local tlngheni.

Dl Boer Alexandru nu a participat la

qedinfa privind ceremonia de constituire a

Consiliului local Ungheni, din motive medicale justificate prin act medical.
Este invitat dl Boer Alexandru, consilier local ales qi validat prin incheierea civild nr.

potrivit art. ll7, alin. (1) din O.U.G. nr.
jurdmdntul. Dl Boer Alexandru a depus jur6mdntul, acesta fiind imprimat pe un

6016116.10.2020 a Judecdtoriei Tg. Mureq s5 depun6,
5712019,

formular special, care a fost semnat de citre acesta

jurdmdntului se pdstreazd

la

dosarul qedinlei,

in doud exemplare. Un exemplar

iar al doilea exemplar a fost

al

inmdnat

consilierului local.

Depunerea jurdmdntului de cdtre primar.

Este invitat

dl

qi validat prin Sentinta civild nr.
sd depun[, potrivit art. ll7, alin. (l) $i art. 150 din

Prodan Victor, primarul ales

5989i 15.10.2020 a Judecdtoriei Tg. Mureq

O.U.G. nr. 5712019, jurdm6ntul. Dl Prodan Victor a depus jurnmintul, acesta fiind imprimat
pe un formular special, care a fost semnat de c6tre acesta in doud exemplare. Un exemplar al

jurlmdntului

se

Sentinla

plstreazdla dosarul qedinfei, iar al doilea exemplar

civil[ nr. 5989/15 .10.2020

a

a Judecltoriei Tg. Mureq,

fost inmdnat primarului.

potrivit cdreia mandatul

de primar al dlui Prodan Victor a fost validat a r6mas definitivd prin neapelare, fiind
inregistratd la Primdria oraqului Ungheni cu m. 7000104.11.2020.

Dna preqedinte de qedinli inchide lucrdrile gedintei extraordinare din data de 4
noiembrie 2020.

de qedinfi,

,uminila
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