ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
COMUNA UNIREA
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A NR. 59 DIN 12.11.2020
privind alegerea viceprimarului comunei Unirea
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 alegerea viceprimarului comunei Unirea;
- Referatul de aprobare nr. 7492 / 11.11.2020, întocmit de inițiatorului proiectului de hotărâre, primarul
comunei Unirea, dl. Alba Gheorghe;
- Raportul de specialitate nr. 7494 / 11.11.2020, întocmit de secretarul general al comunei Unirea privind
alegerea viceprimarului comunei Unirea;
- Procesul verbal al 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”, înregistrat la Primăria comunei Unirea cu nr. 7579 din data de
12.11.2020, prin care dl. Cadar Nicolae este declarat ales în funcția de viceprimar al comunei Unirea, în
urma votului secret al majorității consilierilor locali în funcție;
- 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. 148, art. 152, alin. (1) - alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinului 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. (3), lit. i) 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. Domnul CADAR NICOLAE este declarat ales în funcția de viceprimar al comunei Unirea,
în urma votului secret al majorității absolute a consilierilor locali în funcție.
Art. 2. 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. 3. (1). Prezenta hotărâre se va comunica: Instituției Prefectului - județul Alba, Primarului
comunei Unirea, Secretarului general al comunei Unirea, compartimentului buget, finanțe, contabilitate, taxe
și impozite și persoanei nominalizate 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

Notă: Consilieri în funcție:13, Consilieri prezenți: 11
Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 8 voturi "pentru"

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL,
Ciprian-Claudiu ALEXĂ

