JUDEŢUL VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL - - - - HOTĂRÂRE A Nr. proiect

Privitoare la : Desemnarea comisiei pentru numararea voturilor.

Consiliul local al Orasului Brezoi, întrunit în şedinţa extraordinara, din data de
12.11.2020;
A vand in vedere Referatul de aprobare al Primarului orasului Brezoi
nr.6262/1 0.11.2020 si Raportul de specialitate nr. 6263/10.11.2020, intocmit de
Secretarul general al orasului Brezoi ;
Luand in considerare disp.art.42, alin.(3.1.) din Regulamentul de Organizare si
Functionare a Consiliului Local Brezoi aprobat prin HCL nr.67/30.07.2020, completat
prin HCL nr.88.22.1 0.2020;
În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnica
legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata cu modificarile si
completarile ulterioare ;
Având în vedere rezultatul votului secret efectuat în scopul alegerii
viceprimarului, precum şi procesul verbal al Comisiei de numarare a voturilor ;
În temeiul prevederilor art.129, alin.((14) din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ;
HOTĂRÂRE:

Art.l-Se aproba desemnarea comisiei pentru numararea voturilor, la alegerea
viceprimarului orasului Brezoi, compusa din 3 membri, astfel:
1 ................................................ partidul . . . ;
2 ................................................ partidul ....... ;
3 ................................................... partidul .... .
Art.2. Comisia desemnata la art.1 va numara voturile la alegerea viceprimarului
orasului Brezoi, mentionand rezultatul intr-un proces verbal.
Art.3. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre persoanele desemnate
la art.l din prezenta hotarare si va fi publicata si comunicata, in conditiile legii.

Orasul Brezoi, la _ _ _ _ _ _ _ __
Avizeaza pentru legalitate
u.a t~
Secretar genera~l

Initiator

Sandu Nicolae
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Primaria Brezoi, Judetul Valcea
Nr.6262/1 0.11.2020

Referat de aprobare,
Privind proiectul de hotarare privind desemnarea comisiei pentru numararea voturilor

In conformitate cu prevederile legale in vigoare, dupa constituire, consiliul
local al orasului Brezoi alege din randul membrilor sai un viceprimar al orasului.
Rolul si numirea in functie a viceprimarului sunt stabilite prin Regulamentul de
Organizare si Functionare al Consiliului Local Brezoi, aprobat prin HCL
nr.67/30.07.2020, completat prin HCL nr.88/22.10.2020.
Cum, potrivit prevederilor legale viceprimarul se alege prin vot secret,
numararea voturilor trebuie efectuata de catre o comisie desemnata dintre consilierii
locali, respectandu-se ponderea in cadrul consiliului local a reprezentantilor
partidelor.
Astfel fiind, intrucat apreciez ca fiind legal si oportun, supun plenului
Consiliului Local al orasului Brezoi proiectul de hotarare privind in forma prezentata.

PRIMAR
Schell Robert-Adrian
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Primaria Brezoi, Judetul Valcea
Nr. 6263/10.11.2020

Raport de specialitate,
Privind proiectul de hotarare privind alegerea viceprimarului

Vazand continutul art.19, alin.(3) coroborat cu art.42, alin.(2) si alin.(3) din
Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al orasului Brezoi,
aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.67/30.07.2020, care precizeaza
modalitatea de alegere a a viceprimarului, si anume, ca alegerea se realizeaza prin
hotarare a consiliului local, prin vot secret, cu majoritate absoluta, din randul
membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali.
Exercitarea votului se face pe baza de buletine de vot.
Conform dispozitiilor art.S, lit.cc) din Codul administrativ, aprobat prin OUG
nr.57 /2019, majoritatea absoluta reprezinta primul numar natural strict mai mare decat
jumatate din totalul membrilor in functie ai organului colegial.
Pentru numararea voturilor este necesara desemnarea anume a unei comisii
pentru numarare, in conformitate cu prevederile art.42, alin.(3.1.) din Regulamentul
de oraganizare si functionare a Consiliului Local Brezoi, aprobat prin HCL
nr.67/30.07.2020 si completat prin HCL nr.88/22.10.2020.
Astfel fiind, apreciez ca proiectul de hotarare privind desemnarea unei comisii
pentru numararea voturilor este legal si corespunde necesitatii.

Secretar general u.a. t.
Sandu Nicol~~
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