ConsiIiu~ Loc~i
Munic~piuIui E3ot.

ROMANIA
JUDETUL BOTOSANI
MUNICIPIUL BOTOSANI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HO TA RARE
Nr

~

d

‘~

“

PROJECT DE HOTARARE
privind organizarea comisillor de validare a procedurilor de vot secret

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTO$ANI,

analizând referatul de aprobare al Primarului municipiului Boto~ani, Inregistrat Ia nr. 5008 din
04.11.2020 , prin care se propune organizarea comisiei de validare a procedurilor de vot secret,
având In vedere raportul de specialitate a! Serviciului Juridic-contencios, Inregistrat la nr. 5007 din
04.11.2020, precum ~i raportul de avizare a! comisiei de specialitate a Consiliului Local,
in baza dispozi~iilor art. 15 alin. (4)-(6) din Regulamentul de organizare ~i functionare a Consiliului
local al Municipiului Boto~ani, aprobat prin Hotärârea Consiliului Local al municipiului Boto~ani nr.
329/28.10.2019, astfel cum a fost modificat ~i completat prin Hotärârea Consiliului Local nr. 370 din 29
noiembrie 2019,
In temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanta de urgen~ä a Guvernului nr. 57/20 19 privind Codul
administrativ, cu modificärile ~i completãrile ulterioare, cu modificärile ~i completarile ulterioare,

HOTARA$TE:
Art. 1. (1) Se organizeazä comisia de validare a procedurilor de vot secret, In urmätoarea componen~ä:

Nr. crt.

Numele ~i prenumele consilierului local

Apartenen~a politica

1.
2.
3.
4.
5.

(2) Se desemneazä suplean~ii membrilor titulari ai comisiei de validare a procedurilor de vot
secret, dupä cum urmeazä:

Nr. crt.

Numele ~i prenumele consilierului local

Apartenen~a politica

1.
2.
3.

4.
5.

Art. 2. Membrii comisiei de validare sau, dupä caz, suplean~ii acestora prezenti Ia procedura de vot
vor consemna rezultatul numàrãrii voturilor Intr-un proces-verbal pe care 11 vor Inainta pre~edintelui de ~edinta
~i secretarul general al municipiului Boto~ani. Sub sanctiunea nulitatii, procesul verbal va fi semnat de cel
putin trei membri ai comisiei de validare.
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-
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REFERAT DE APROBARE
la Proiectul de hotàrIre
privind organizarea conlisilor de validare a procedurior de vot secret
Potrivit prevederilor art. 139 aim. 1 ~i ale art. 196 aim. I lit, a) din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ cu modificãrile ~i completarile ulterioare, consiliul local
adopta hotãrâri. Pentru situatii când votul consilierilor locali se exercitä In mod secret,
rezultatul votului este validat de cãtre o comisie nominalizatä In acest scop, In
conformitate cu prevederile art. art. 15 aIm. (4) (6) din Regulamentul de organizare ~i
functionare a Consiliului local al Municipiului Boto~ani, aprobat prin Hotãrârea
Consiliului Local al municipiului Boto~ani nr. 329/28.10.2019, astfel cum a fost
modificat ~i completat prin Hotärârea Consiliului Local nr. 370 din 29 noiembrie 2019.
In temeiul prevederilor legale prezentate, vä rugäm sa aproba~i supunerea spre
dezbatere In ~edinta Consiliului Local al Municipiului Boto~ani din data de 05.11.2020,
a proiectului de hotãrâre prezentat.
-
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România
,lude~u1 Bota~ani
Munkipiul Bo!o.yani

CF: 3372882
Nr. 5007/OGG/04. 11.2020
Serviciul Juridic Contencios, Registru Agricol

RAPORT DE SPECIALITATE
Ia Proiectul de hotãrâre
privind organizarea comisilor de validare a procedurior de vot secret
~In conformitate Cu prevederile art. 139 aim. 1 ~i cele ale art. 196 aim. I lit, a) din
OUG nr. 57/20 19 privind Codul administrativ CU modificärile ~i completärile ulterioare,
in exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliul local adoptã hotãrâri CU majoritatea
prevãzUtã de normele In vigoare. In acest sens, consilierii beau voteazä inindividual In
mod deschis sau secret, dupA caz.
Consiliul local poate stabili ca uncle hotãrâri sá fie luate prin vot secret. Hotärârile
cu caracter individual cu privire la persoane sunt luate Intotdeauna prin vot secret, cu
excep~iile prevazute de lege.
Buletinele de vot se introduc Intr-o urnä. La numãrarea voturilor nu se iau in calcul
buletinele de vot pe care nu a fost exprimatä op~iunea consilierului local sau au fost
folosite cuvinte care reprezintã cel pu~in douá op~iuni.
Pentru validarea rezultatului procedurii de vot secret, consiliul local nominalizeazä
o comisie, In conformitate cu prevederile art. art. 15 aim. (4) (6) din Regulamentul de
organizare ~i func~ionare a Consiliuiui local al Municipiului Boto~ani, aprobat prin
Hotärârea Consiliului Local al municipiului Boto~ani nr. 329/28.10.2019, astfel cum a
fost modificat ~i completat prin Hotärârea Consiliului Local nr. 370 din 29 noiembrie
-

2019.
Având in vedere faptul Ca sunt indeplinite prevederile legale incidente in materie,
propunem adoptarea proiectului de hotärâre In forma prezentata.
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