ROMANIA
JUDETUL ALBA
PRIMARIA COMUNEI ROSIA MONTANA
Nr. 7004 din 2 decembrie 2020
Minuta
sedintei publice ordinare a Consiliului local din data 30 noiembrie 2020
Intocmita astazi 2 decembrie 2020, in urma sedintei publice ordinare a Consiliului local al
comunei Rosia Montana din data 30 noiembrie 2020.
Sedinta a fost convocata prin Dispozitia primarului nr. 343 din 23 noimbrie 2020.
La sedinta au participat un numar de zece consilieri din totalul de unsprezece consilieri in
functie, absent fiind dnul consilier Onet Valentin-Cristian – plecat din localitate.
D-nul Primar prezinta ordinea de zi si propune spre analiza si aprobare urmatorul,
PROIECT AL ORDINII DE ZI (ORDINEA DE ZI):
1. Depunerea juramantului de către dnul consilier local Boncutiu Cristinel - Florin,
al
carui mandat a fost validat de catre instanta de judecata.
2. Alegerea presedintelui de sedinta – conform art. 123 din Codul administrativ, cu
modificarile si completarile ulterioare.
3. Organizarea comisiilor de specialitate – conform art. 124 din Codul
administrativ,
cu modificarile si completarile ulterioare.
4. Alegerea viceprimarului – in conditiile art. 152 din Codul administrativ, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Se trece la punctul unu al ordinii de zi - Depunerea juramantului de către dnul consilier local
Boncuţiu Cristinel - Florin, al cărui mandat a fost validat de către instanţa de judecată.
Presedintele de varstă invita pe dnul Boncutiu Cristinel-Florin, consilierul local declarat
ales, al carui mandat a fost validat, sa depuna, potrivit art. 117 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019,
urmatorul juramant in limba romana:
“Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile
şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Roşia Montană. Aşa să îmi ajute Dumnezeu!”.
Un exemplar al juramantului se pastreaza la dosarul sedintei, iar al doilea se inmaneaza
consilierului local.
Se trece la punctul doi al ordinii de zi - Alegerea presedintelui de sedinţă – conform art. 123
din Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.
Secretarul general al comunei face cunoscut prevederile art. 123 din Ordonanta de urgenta
nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.
Dnul consilier Morariu Vasile propune presedinte de sedinta pe dnul consilier Bendea
Valentin.
Se procedeaza la alegerea presedintelui de sedinta prin vot deschis cu majoritate simpla,
prevazuta la art.5 lit.ee.
Cine este pentru? – 10 consilieri prezenti “pentru”
Cine este impotriva?
Cine se abtine?
In urma votului deschis exprimat dnul Bendea Valentin este ales presedinte de sedinta pe o
perioada de 3 luni. Se adopta Hotararea nr. 18/ 2020.
Presedintele de varsta invita presedintele de sedinta sa preia conducerea lucrarilor – sedintei.
Se trece la punctul trei al ordinii de zi - Organizarea comisiilor de specialitate conform art.
124 din Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Secretarul general al comunei face cunoscut prevederile art. 124 din Ordonanta de urgenta
nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.
Se fac cunoscut domeniile de activitate in care se pot organiza comisii de specialitate,
formate numai din consilieri locali, numarul si denumirea acestora, numarul membrilor fiecarei

comisii, care va fi intotdeauna impar.
Se procedeaza la organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate.
Cine este pentru? – 10 consilieri prezenti “pentru”
Cine este impotriva?
Cine se abtine?
Se fac urmatoarele propuneri:
Trei comisii de specialitate pe urmatoarele domenii de activitate:
1. Activitati economico-financiare, agricultura;
2. Invatamant, sanatate, familie, activitati social-culturale, culte, amenajarea
teritoriului si urbanismului;
3. Juridica, munca si protectie sociala, protectie copii, protectie mediu si turism.
Se fac propuneri pentru componenta comisiilor de specialitate pe domenii de activitate:
I.
Pentru Activitati economico-financiare, agricultura.
- Dnul consilier Toader Constantin-Tiberiu propune pe dnul consilier Felea Ovidiu;
- Dnul consilier Boncutiu Cristinel-Florin propune pe dnul consilier Gog Ioan;
- Dnul consilier Morariu Vasile propune pe dnul consilier Toma Dorin;
- Dnul consilier Gog Ioan propune pe dnul consilier Boncutiu Cristinel-Florin;
- Dnul consilier Felea Ovidiu propune pe dnul consilier Toader Constantin-Tiberiu.
Propunerile supuse la vot pentru respectiva comisie, se aproba de catre 10 consilieri
prezenti.
II.
Pentru Invatamant, sanatate, familie, activitati social-culturale, culte, amenajarea
teritoriului si urbanismului.
- Dnul consilier Morariu Vasile propune pe dnul consilier Nuta Doru-Daniel;
- Dnul consilier Toma Dorin propune pe dnul consilier Furdui Andrei;
- Dnul consilier Furdui Andrei propune pe dnul consilier Galdau Tiberiu-Nicolae.
Propunerile supuse la vot pentru respectiva comisie, se aproba de catre 10 consilieri
prezenti.
III.
Pentru Juridica, munca si protectie sociala, protectie copii, protectie mediu si turism
- Dnul consilier Furdui Andrei propune pe dnul consilier Morariu Vasile;
- Dnul consilier Boncutiu Cristinel-Florin propune pe dnul consilier Bendea Valentin;
- Dnul consilier Nuta Doru-Daniel propune pe dnul consilier Onet Valentin-Cristian.
Propunerile supuse la vot pentru respectiva comisie, se aproba de catre 10 consilieri
prezenti.
In urma votului deschis exprimat prin ridicarea mainii privind organizarea a trei comisii de
specialitate pe domenii de activitate si componenta acestora, a unui numar de zece consilieri
prezenti, se adopta Hotararea nr. 19/2020.
Fiecare comisie de specialitate isi alege, prin votul deschis al majoritatii absolute a
consilierilor locali ce o compun, cate un presedinte si cate un secretar, dupa cum urmeaza:
I.
Pentru Activitati economico-financiare, agricultura
Presedinte – Dnul consilier Boncutiu Cristinel – Florin;
Secretar – Dnul consilier Toma Dorin.
II.
Pentru Invatamant, sanatate, familie, activitati social-culturale, culte, amenajarea
teritoriului si urbanismului.
Presedinte – Dnul consilier Galdau Tiberiu-Nicolae;
Secretar – Dnul consilier Nuta Doru-Daniel.
III.
Pentru Juridica, munca si protectie sociala, protectie copii, protectie mediu si turism
Presedinte – Dnul consilier Onet Valentin-Cristian;
Secretar – Dnul consilier Bendea Valentin.
Se trece la punctul patru al ordinii de zi - Alegerea viceprimarului – în condiţiile art.152 din
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Secretarul general al comunei face cunoscut prevederile art. 152 din Ordonanta de urgenta
nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.
Se face cunoscut ca pentru alegerea viceprimarului se folosesc buletine de vot, iar votarea se
face in cabina special amenajata, dupa care buletinul de vot se introduce in urna. Fiecare consilier
primeste un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidatilor. Votul “pentru” se
exprima prin lasarea nebarat a numelui candidatului ales, se lasa nebarat numai un singur nume.

Votul “contra” se exprima prin bararea numelui candidatilor nedoriti. Alegerea viceprimarului se
face prin vot secret, cu majoritate absoluta (art.5 lit.cc – primul numar natural strict mai mare decat
jumatate din totalul membrilor in functie ai organului colegial), la propunerea primarului sau a
consiliului local. In cazul neobtinerii acestei majoritati se organizeaza al doilea tur de scrutin la care
vor participa candidatii situati pe primele locuri.
Se fac propuneri pentru functia de viceprimar:
- Dnul primar propune pe dnul consilier Bendea Valentin
- Dnul consilier Toma Dorin propune pe dnul consilier Morariu Vasile
- Dnul consilier Felea Ovidiu propune pe dnul consilier Toader Constantin – Tiberiu.
Nemaifiind alte propuneri, fiecare consilier primeste un singur buletin de vot pe care este
trecut numele candidatilor, dupa care se trece la vot, votarea facandu-se prin vot secret, buletinul de
vot fiind introdus in urna.
Dupa exercitarea procedurii de vot, presedintele sedintei numara buletinele de vot, dupa care
prezinta rezultatul votarii, acesta fiind urmatorul:
Dnul Bendea Valentin = 3 voturi “pentru”, 7 voturi “contra”
Dnul Morariu Vasile = 5 voturi “pentru”, 5 voturi “contra”
Dnul Toader Constantin-Tiberiu = 2 voturi “pentru”, 8 voturi “contra”
Se constata ca niciunul dintre candidati la functia de viceprimar, nu au obtinut majoritate
absoluta (art.5 lit.cc – primul numar natural strict mai mare decat jumatate din totalul membrilor in
functie ai organului colegial).
Se organizeaza al doilea tur de scrutin la care participa candidatii situati pe primele locuri,
acestia fiind dnul consilier Morariu Vasile si dnul consilier Bendea Valentin.
Se intocmesc alte buletine de vot pe care sunt trecuti dnii consilieri Morariu Vasile si
Bendea Valentin.
Fiecare consilier primeste un singur buletin de vot pe care este trecut numele candidatilor,
dupa care se trece la vot, votarea facandu-se prin vot secret, buletinul de vot fiind introdus in urna.
Dupa exercitarea procedurii de vot, presedintele sedintei numara buletinele de vot, dupa care
prezinta rezultatul votarii, acesta fiind urmatorul:
Dnul Morariu Vasile = 5 voturi “pentru”, 4 voturi “contra”
Dnul Bendea Valentin = 4 voturi “pentru”, 5 voturi “contra”
Se constata ca pe un buletin de vot sunt barate numele ambilor candidati.
Se constata ca niciunul dintre candidati la functia de viceprimar, nu au obtinut majoritate
absoluta (art.5 lit.cc – primul numar natural strict mai mare decat jumatate din totalul membrilor in
functie ai organului colegial).
In conformitate cu dispozitiile art 10 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala
in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, minuta se va publica pe site-ul
propriu al comunei Rosia Montana.
Intocmit,
Inspector de specialitate
Tomus Elena

