ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
COMUNA NOȘLAC
Nr. 4718/17.11.2020
PROCES VERBAL
AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CL NOȘLAC
Încheiat azi, 16.11.2020, cu ocazia ședinței publice extraordinare a consiliului local al comunei
Noșlac convocat la data de 11.11.2020 prin transmiterea Dispoziției primarului nr. 155/11.11.2020 și a
invitației la ședință.
Prezenți la ședință: 11 consilier locali din 11 în funcție, dintre care 10 prezenți fizic, iar 1 prezent
prin intermediul mijloacelor electronice audio-video (Whatsapp), motivat de faptul că acesta din urmă
este izolat la domiciliu pentru o perioadă de 14 zile.
Secretarul general deschide ședința și supune atenției consilierilor locali alegerea președintelui de
ședință pentru cel mult 3 luni, inclusiv pentru a conduce lucrările ședinței de astăzi.
Este propus pentru această funcție dl haiduc Ioan, luându-se ca și criteriu vârsta cea mai înaintată dintre
consilieri. Acesta va fi criteriul de bază în stabilirea președintelui de ședință pe viitor.
Președintele de ședință prezintă ordinea de zi.
Se supune la vot ordinea de zi și se votează în unanimitate.
Ordinea de zi se votează în unanimitate.
Președintele de ședință prezintă Încheierea civilă nr. 301/2020 a judecătoriei Aiud prin care s-au
validat mandatele consilierilor locali supleanți și îi invită pe cei doi să depună, în fața Consiliului local,
Jurământul de credință. Mai întâi, depune Jurământul dl Rodean Nicolae, care semnează și imprimatul în
2 ex. Ulterior, dl. Iuonuț Adrian, prezent prin mijloace electronice, depune Jurământul de credință.
Secretarul general îi pune în vedere d-lui. Iuonuț Adrian faptul că, potrivit art. unic alin. (4) din OUG nr.
190/2020, semnarea formularului special pe care este imprimat jurământul depus se realizează în prima
ședință a consiliului local la care participă.
Se trece la pct. 3 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea componenţei
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 stabileşte adoptarea unor hotărâri
prin vot „secret”;
Inițiator, primarul comunei Noșlac, dl. Zilahi Florin Claudiu;
Președintele de ședință prezintă proiectul de hotărâre, dând citire atribuțiilor comisiei mixte.
Propuși a face parte din comisia mixtă: Szilagyi Arpad Otila, cadar Daniel, Mărginean Marcel
Sabin.
Se supune la vot proiectul de hotărâre/propunerea :
-

voturi ”pentru”: 11
voturi ”împotriva”: 0
abțineri: 0

Se trece la pct. 4 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de
specialitate pe principalele domenii de activitate;
Inițiator, primarul comunei Noșlac, dl. Zilahi Florin Claudiu;
Președintele de ședință prezintă propunerea Primarului comunei Noșlac în ceea ce privește componența
comisiilor, bazată pe experiența profesională și domeniile în care activează consilierii locali.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma inițiatorului:
-

voturi ”pentru”: 11
voturi ”împotriva”: 0
abțineri: 0

Mai departe, comsiiile de specialitate își aleg câte un președinte și câte un secretar, după cum urmează:
1. Comisia nr. 1 : Szilagyi Arpad-Otila, preșeinte; Chirilă Vasile Alin, secretar;
2. Comisia nr. 2: Haiduc Ioan, președinte; Nuc Traian, secretar;
3. Comisia nr. 3 : Rodean nicolae, președinte; Chelemen Vasile- Stelian, secretar.
1. Se trece la pct. 5 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei
Noșlac;
Inițiator, primarul comunei Noșlac, dl. Zilahi Florin Claudiu;
Președintele de ședință prezintă propunerea Primarului comunei Noșlac de a-l desemna pe dl. Szilagyi
Arpad Otila ca viceprimar. Consiliul local îl propune și pe dl. Cadar Daniel pentru a fi ales în această
funcție.
Astfel, având în vedere caracterul secret al votului, s-au întocmit 10 buletine de vot cu cele 2 opțiuni.
Comisia mixtă cu atribuții în ceea ce privește organizarea votului secret, desface urna, stabilește că nu
există buletine de vot nule și numără voturile, repartizându-le fiecărui candidat la funcția de viceprimar.
Rezultatul votului secret:
-

Pentru Szilagyi Arpad-Otila: 8 voturi;
Pentru Cadar Daniel: 2 voturi.

Este declarat ales în funcția de viceprimar al comunei Noșlac dl. Szilagyi Arpad Otila.
Se stabilește termen pentru ședință ordinară a consiliului local pentru data de 27.11.2020.
Președintele de ședință declară ședința încheiată.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
HAIDUC IOAN

p. SECRETAR GENERAL,
ILEA MELINDA IMOLA

