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HOTĂRÂREA NR. 74/2020 
privind modificarea componenței comisiei de specialitate a Consiliului local Mihalț – 
Comisia  nr. 1 pentru  programe de dezvoltare economico – sociale, buget – finanțe, 

administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, 
protecția mediului și comerț 

 
                    Consiliul local al comunei Mihalț, județul Alba, întrunit în ședință ordinară în data de 
28 decembrie 2020; 
                    Analizând Proiectul de hotărâre nr. 6765/2020, Referatul de aprobare al primarului 
comunei Mihalț, în calitate de inițiator al proiectului și înregistrat cu nr. 6766/2020, Raportul de 
specialitate nr. 6767/2020 al secretarului comunei și avizul comisiei de specialitate nr. 3 a 
Consiliului local Mihalț - comisia pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii și 
siguranței publice, a drepturilor omului, amenajarea teritoriului și urbanism; 
-  HCL Mihalț nr. 61/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii 
de activitate; 
- HCL Mihalț nr. 63/2020 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului 
Muntean Virgil – Mihai; 
- Hotărârea civilă nr. 1504/2020, pronunțată de Judecătoria Blaj, prin care se validează mandatul 
de consilier local pentru domnul Comșa Petru, membru al Partidului Național Liberal, aflat pe lista 
de consilieri locali supleanți; 
- Depunerea jurământului de către domnul Comșa Petru în fața Consiliului local al comunei 
Mihalț; 
                   Constatând  necesitatea modificării și completării componenței nominale a Comisiei 
de specialitate nr. 1 pentru  programe de dezvoltare economico – sociale, buget – finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția 
mediului și comerț; 
                     În temeiul art. 124, art. 139 alin.(1) și art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE 
 
                        Art.1. Se aprobă modificarea și completarea comisiei de specialitate nr. 1 pentru  
programe de dezvoltare economico – sociale, buget – finanțe, administrarea domeniului public și 
privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului și comerț, care va avea 
următoarea componență: 

1. Ciortea Mircea – PNL 
2. Sîntimbrean Liviu – Pamfil - PNL 



3. Moldovan Ironim Sorin – PNL 
4. Cârnaț Toma – Ioan – PSD 
5. Comșa Petru – PNL 

            Art.2. Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Mihalț, Instituției Prefectului – 
județul Alba, membrilor comisiei de specialitate. 
 
 
                                                                                  
 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 100% din 
numărul consilierilor în funcție (100%  din numărul consilierilor prezenți).  
 
                                                                                             Mihalț la 16 decembrie 2020   
            
        Președinte de ședință,                                                    Contrasemnează secretar general, 
       consilier – Dorin Breazu                                                             Mariana Salcău 
 


