
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOLJE TIȘ

           PROIECT DE HOTĂRÂRE  
privind alegerea Comisiei speciale de numărare a voturilor

Consiliul Local al comunei Dolje ti, judeţul Neamţș ;

 Având în vedere prevederile art. 127 alin 1 din Ordonan a de Urgen ă nr.ț ț
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările i completările ulterioare,ș

Văzând Ordinul Prefectului nr. 548 din 05.11.2020 privind constatarea ca
legal constituit a Consiliului Local al comunei DOLJE TI,Ș

În  temeiul  art.  196,  alin.  1  lit.  a  din  Ordonan a  de  Urgen ă  nr.  57/2019ț ț
privind Codul administrativ, cu modificările i completările ulterioare,ș

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOLJE TIȘ

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se  alege,  pentru  întreaga  durată  a  mandatului  Consiliului  local,
respectiv  2020-2024,  Comisia  specială  de  numărare  a  voturilor,  în  următoarea
componenţă:

 1.___________________

 2.____________________

 3.____________________

Art.2. Comisia prevăzuta la art.1 numără voturile şi consemnează rezultatul
votării, întocme te un proces– verbal pe care îl prezintă preşedintelui de şedinţă .ș

Art.3.  Hotărârea se aduce la cunoştinţă publică şi  se comunică prin grija
secretarului general al comunei Dolje ti institu iilor i persoanelor interesate.ș ț ș
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind alegerea Comisiei speciale de numărare a

voturilor

Având în vedere prevederile art. 127 alin. 1 din Ordonan a de Urgen ă nr.ț ț
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările i completările ulterioare,ș

Consiliul  local  poate stabili  ca unele hotărâri  să fie luate prin vot  secret.
Hotărârile  cu caracter individual cu privire la persoane sunt luate întotdeauna prin
vot secret, cu excep iile prevăzute de lege.ț

Adoptarea  hotărârilor  i  modalitatea  de  exercitare  a  votului  consilierilorș
locali,  sunt  descrise  i  în  art.139  din  O.U.G.  nr.57/2019  privind  Codulș
administrativ, cu modificările i completările ulterioare.ș

Astfel,  pentru  exercitarea  votului  secret  se  folosesc  buletine  de  vot.
Redactarea buletinelor  de vot  trebuie să fie fără echivoc,  iar  pentru exprimarea
op iunii  se  procedează astfel:  votul  ț „pentru” se exprimă prin lăsarea nebarat a
numelui  candidatului  ales;  Votul  „contra” se  exprimă  prin  bararea  numelui
candidaţilor nedoriţi;

Văzând Ordinul Prefectului nr. 548 din 05.11.2020 privind constatarea ca
legal constituit a Consiliului Local al comunei Dolje ti,ș

Propun  alegerea  unei  comisii  speciale   de  numărare  a  voturilor  pentru
întreaga durată a mandatului Consiliului local, respectiv 2020-2024.

Comisia  numără  voturile  şi  consemnează  rezultatul  votării,  pe  care  îl
prezintă  preşedintelui  de  şedinţă  i   întocme te  un  proces  –  verbal  privindș ș
rezultatul votării.

Hotărârea se adoptă cu votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi.

Secretar general al comunei Dolje tiș
Mihaela Cezar
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