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HorAnAnn
privind alegerea Comisiei de numirare a voturilor qi de validare

a rezultatului votului secret

Consiltul Local al oraqului Cdzdneqti,ludelul lalomila, intrunit in qedinla extraordinari
din data de 21 NOIEMBzuE 2020,

Av6nd in vedere:

- propunerile frcute de grupurile de consilieri locali;

- referarul de aprobar 
" 

n, Q[-&-din 19.l I 2o2o al Primarului oragului Cdzdne;ti;

Examin6nd:

- raportul Compartimentului Juridic ;i Resurse Umane *. 6*,2J ain 24, // .2020;

- avrzulComisiei pentru probleme juridice, aplrarea ordinii gi liniqtii publice, disciplin6,

minoritSli, relalii cu sindicatele, ONG-uri, agenli economici qt alte organizafii nr drn

_.2020,
in conformitate cu art121 ahn.(l), 139 alin.(6) qi art.l52 alm.(3) din Ordonanla de

urgenla a Guvernuluirr.5ll20l9 privrnd Codul administrativ, cu modificdrtle qi completdrile

ulterioare;

in temeiul prevederilor art. 139, alin.(l) din Ordonanla de urgenf6 a Guvemului

m.57l2Ol9 privind Codul administrativ, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,

HorAnA$rE:

Art.l. Se alege Comisia de numdrare a voturilor $i de validare a votului secret, in

urmitoarea componenld:

a) dl/dna

b) dl/dna

c) dl/dna

Art.2. Comisia mentionatila art. 1 va funcliona pe toatd perioada mandatului Consiliului

Local.

Art.3. Comisia de numdrare a voturilor qi de validare a votului secret i;i va alege, prin

votul deschis al ma.lorit61ii absolute a consilierilor locali ce o compun, un pregedinte qi un

secretar.



Art.4. Comisia menfronatS la art.l are urmdtoarele atribulii prrncipale.

a) urmdregte asigurarea condiliilor legale de exercitare a votului secret al consilierilor

locali (spafiu pentru exprimarea pofiunii de vot, ;tampild, buletin de vot, urnd);

b) explicS, prin preqedintele sdu, tehnica exercitdrii votului secret;

c) asigurd numdrarea voturilor;
d) valideazd rezultatul votului secret desfEgurat in condiliile Codului Administrativ qi

Regulamentului de Orgarrzare;i Funclionare a Consiliului Local;

e) intocmegte procesul verbal in care se consemneazd rezultatul votdrii, pe care-l

pr ezintd C onsiliului Local.

Art.S. Prezenta hotdrdre va fi adusd la indephnire de Primarul oragului Cdzdneqti,

consilierii locali menfionali la art.l qi compartimentele implicate din cadrul aparatului de

specialitate, cirora le va fi comunicatd de secretarul general al UAT, urmdnd a fi publicatd pe

site-ul !\ r! Llll rijj,ui.l!!lr.!-l!!!!1lljr. secfiunea,,Monitorul Oficial Local".

INITIATOR,
PRIMAR

STELIAN TRAIAN

Avizat,,
Secretar General al [J.A.T'

Oancea Georgeta



JUDETUL IALOMITA
PRTMARH oRASULITI cizAxE$rt
Nr. 6620 din 19.11.2020

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotlrire privind alegerea Comisiei de numlrare a voturilor

qi de validare a rezultatului votului secret

Anterior in Legea nr.2l512001 a administraliei publice locale. republicat[. cu

rnodificdrile gi completdrile ulterioare ce a fost aprobati prin OUG nr.5712019 la nivelul

Consiliului Local al oraqului C[zlneqti era organizatdo comisie de validare alc[tuiti din 3

pel'soane. consilieri locali care, pe langa validarea rnandatelor de consilier local. num[ra

voturile secrete gi intocrnea un proces verbal cu rezultatul votului.
La aparilia Codului Adrninistrativ. aceast[ comisie nu mai este prevdzutd.in legisla{ie.

rnotiv pentru care propunem sf, se aleg[ o cornisie de nutnirare a voturilor 9i de validare a

rezultaiului votului secret. potrivit afi.121 alin.(l) din Codul Adrninistrativ ca qi cornisie

speciald de analtzd qi verificare.
Afi.121 alin.(l) din actul nonnativ sus-menfionat prevede faptul c[ Consiliile locale

pot organiza comisit speciale de analiz[ gi verificare fotrnate din consilieri locali. pe

perioadi determinati, la propunerea unei treimi din num[r'ul consilierilor locali in func{ie

sau a prirnarului. Cornponen{a, obiectivele qi perioada de des{igurare a activitalilor acestora

se stabilesc prin hotdr6re a consiliului local. Menrbrii cornisiei acfioneazi in limitele stabilite

prin hot[rdre.
Aceast[ comisie va avea 3 mernbri din care unul este preEedinte gi un secretar Ei va

funcfiona pe toatd durata mandatului 2020-2024.
Atributiile cornisiei vor fi:
a) unndreqte asigurarea condiliilor legale de exercitare a votului secret al consilierilor

locali (spa{iu pentru exprimarea po{iunii de vot. gtarnpil[. buletin de vot. urn[),
b) explica. prin preqedintele siu, tehnica exercitdrii votului secret:

c) asigurd numirarea voturilor;
d) valideazdrczultatul votului secret des{hqurat in condiliile Codului Adrninistrativ qi

Regulamentului de Organizare gi Funcfiortare a Consiliului Local:

e) intocrneqte procesul verbal in care se consemneazd rezultatul vot[rii. pe care-l

prezintd Consiliului Local.
AvAnd in vedere cele sus-rnentionate. consider cd proiectul de hotirAre indeplineqte

condiliile cle oportunitate ;i supun spre aprobare proiectul de hotdrAre in fotma qi conlinutul

prezentat spre dezbatere.

PRIN{AR,

STELIAN TRAIAN


