
                  ROMÂNIA 
         JUDEŢUL IALOMIŢA 
           CONSILIUL LOCAL  
    AL ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI 

 
 

H O T Ă R Â R E 
privind alegerea Comisiei de numărare a voturilor și de validare 

 a rezultatului votului secret 
  

 Consiliul Local al orașului Căzănești, județul Ialomița, întrunit de îndată în ședința 
extraordinară din data de 27 NOIEMBRIE 2020, 

 Având în vedere: 
- propunerile făcute de consilierii locali în cadrul comisiilor de specialitate; 
- referatul de aprobare nr. 6620 din 19.11.2020 al Primarului orașului Căzănești; 
Examinând: 
- raportul Compartimentului Juridic și Resurse Umane nr. 6722 din 19.11.2020; 
- avizul Comisiei pentru probleme juridice, apărarea ordinii și liniștii publice, disciplină, 

minorități, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații nr. 6799 din 
26.11.2020; 

În conformitate cu art.127 alin.(1), 139 alin.(6) și art.152 alin.(3) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare;  

În temeiul prevederilor art. 139, alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1. Se alege Comisia de numărare a voturilor și de validare a votului secret, în 

următoarea componență: 
a) dl. Drăgoi Octavian - președintele comisei;  
b) dna. Iancu Elena-Nicoleta – membrul comisiei; 
c) dna. Dima Nicoleta – secretarul comisiei.  
Art.2. Comisia menționată la art.1 va funcționa pe toată perioada mandatului Consiliului 

Local. 
Art.3. Comisia de numărare a voturilor și de validare a votului secret își va alege, prin 

votul deschis al majorității absolute a consilierilor locali ce o compun, un președinte și un 
secretar. 

Art.4. Comisia menționată la art.1 are următoarele atribuții principale: 
a) urmărește asigurarea condițiilor legale de exercitare a votului secret al consilierilor 

locali (spațiu pentru exprimarea poțiunii de vot, ștampilă, buletin de vot, urnă); 
b) explică, prin președintele său, tehnica exercitării votului secret; 
c) asigură numărarea voturilor; 



d) validează rezultatul votului secret desfășurat în condițiile Codului Administrativ și 
Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local; 

e) întocmește procesul verbal în care se consemnează rezultatul votării, pe care-l 
prezintă Consiliului Local. 

Art.5. Prezenta  hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul orașului Căzănești, 
consilierii locali menționați la art.1 și compartimentele implicate din cadrul aparatului de 
specialitate, cărora le va fi comunicată de secretarul general al UAT, urmând a fi publicată pe 
site-ul www.primariacazanestiil.ro, secțiunea „Monitorul Oficial Local”. 

 
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                     Contrasemnează pentru legalitate, 
                                                                              Secretar General al UAT, 

                   DIMA AUREL                                            OANCEA GEORGETA 
     
 
 
 
 
 
 

Nr. 87 
Adoptată la Căzănești 
Astăzi, 27.11.2020                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea simplă de 

voturi, astfel:  13 voturi “pentru”, 0 voturi “contra”, 0 voturi ”abținere” și - nu au votat 
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