ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
COMUNA UNIREA
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A NR. 58 DIN 12.11.2020
privind aprobarea componenței Comisiei mixte care are ca obiect organizarea votului “secret” în
situațiile expres prevăzute de legislația în vigoare, precum și în cazul în care Consiliul Local al
comunei Unirea stabilește adoptarea unor hotărâri prin vot “secret”
Consiliul Local al comunei Unirea, judetul Alba, întrunit în şedinţă publică extraordinară cu
convocare de îndată, în ziua de 12 noiembrie 2020.
Luând în dezbatere:
- Proiectul de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei mixte care are ca obiect organizarea
votului “secret” în situațiile expres prevăzute de legislația în vigoare, precum și în cazul în care Consiliul
Local al comunei Unirea stabilește adoptarea unor hotărâri prin vot “secret”;
- Referatul de aprobare nr. 7487 / 11.11.2020, întocmit de inițiatorului proiectului de hotărâre, primarul
comunei Unirea, dl. Alba Gheorghe;
- Raportul de specialitate nr. 7488 / 11.11.2020, întocmit de secretarul general al comunei Unirea privind
aprobarea componenței Comisiei mixte care are ca obiect organizarea votului “secret” în situațiile expres
prevăzute de legislația în vigoare, precum și în cazul în care Consiliul Local al comunei Unirea stabilește
adoptarea unor hotărâri prin vot “secret”;
- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate pe domenii de activitate, 1 și 2 din cadrul Consiliului local
al comunei Unirea;
Având în vedere prevederile:
- art. 127, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a) și art. 139 alin. (6) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul Prefectului Județului Alba nr. 468 din 27.10.2020 privind constatarea îndeplinirii condiţiilor
legale de constituire a Consiliului Local al comunei Unirea, înregistrat la Primăria comunei Unirea cu
nr. 7189 / 28.10.2020;
În temeiul art. 139 alin. (1), şi art. 196 alin. (1) lit. a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta
H O T Ă R Â R E:
Art. 1. Se aprobă organizarea Comisiei mixte care are ca obiect organizarea votului „secret” în
situaţiile expres prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi în cazurile în care Consiliul Local al comunei
Unirea stabileşte adoptarea unor hotărâri prin vot „secret”, cu un număr de 5 membrii, consilieri locali, în
următoarea componență: Metea Adrian, Todea Petronel, Morar Iuliu-Ciprian, Vincze Andrei și Periat
Danuța.
Art. 2. (1).Comisia mixtă în componența stabilită la art. 1, va proceda la alegerea prin votul deschis
al majorității absolute al membrilor săi.
(2). Sedințele comisiei mixte prevăzute la art.1 sunt publice.
Art. 3. Comisia mixtă în componența stabilită la art. 1, va funcționa pe durata exercitării mandatului
Consiliului local al comunei Unirea (2020-2024) și va avea ca obiectiv desfășurarea următoarelor activități:
- primeşte şi înregistrează propunerile formulate de primar sau consilierii locali, în cazul în care
legislaţia în vigoare prevede în mod expres votul secret asupra unor proiecte de hotărâri, ori în cazul în care
Consiliul Local stabileşte ca unele hotărâri să fie luate prin vot secret;
- organizează şi urmăreşte exercitarea votului secret de către consilierii locali;
- numără voturile şi stabileşte rezultatul votului;
- întocmește procesul verbal de constatare a rezultatului votului secret.

Art. 4. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba, în condiţiile şi în termenele prevăzute
de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare
Art. 5. (1). Prezenta hotărâre se va comunica: Instituției Prefectului - județul Alba, Primarului
comunei Unirea, Secretarului general al comunei Unirea și membrilor comisiei nominalizați la art. 1
(2). Publicitatea hotărârii se va asigura prin afişare la sediul Primăriei comunei Unirea și pe
pagina de internet www.primariaunireaalba.ro
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier, Danuța PERIAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL,
Ciprian-Claudiu ALEXĂ

Notă: Consilieri în funcție:13, Consilieri prezenți: 11
Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 11 voturi "pentru", 0 voturi "împotrivă" și 0 ”abțineri”

