
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
  PROIECT 
                                

HOTĂRÂREA NR. _______ 
privind constituirea Comisiei cu atribuţii de numărare a buletinelor de vot şi 

de întocmire a procesului verbal de validare a rezultatului votului 
 

      Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit de îndată în şedinţa 
extraordinară din data de 18.11.2020; 

      Având în vedere referatul nr.351/2020 întocmit de grupul de consilieri locali 
privind constituirea Comisiei cu atribuţii de numărare a buletinelor de vot şi de 
întocmire a procesului verbal de validare a rezultatului votului; 

      În conformitate cu prevederile Ordinului Prefectului nr.582/2020 privind 
constatarea îndeplinirii condiţiilor legale de constituire a Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, judeţul Dolj; 

      În temeiul art.127, art.129 alin.14, art.133 alin.2 lit.b, art.134 alin.1 lit.b, alin.2- 
5, art.139 alin.1,  art.136, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență 
a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
         Articol unic -  Se alege Comisia cu atribuţii de numărare a buletinelor de vot şi de 

întocmire a procesului verbal de validare a rezultatului votului, în 
următoarea componenţă: 

- ________________ 
- ________________ 
- ________________. 

     
 INIŢIATORI,  
  

                                               Borţoi Manuel 
                                               Cîrceag Eduard Alexandru 
                                               Corâţu Cosmin Ion 
                                               Diaconu Dan 
                                               Drăgoescu Cezar Mihail 
                                               Enescu Georgel 
                                               Sas Teodor Nicuşor 
                                               Săuleanu Lucian Bernd 
                                               Sirop Flavius Adrian 
                                               Teodorescu Nicu Cosmin 
                                                Ungureanu Adriana 
                                                Vasile Marian 



   

 

 

  

MUNICIPIUL CRAIOVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Nr.351/16.11.2020 

 

  

 

 

REFERAT 

privind constituirea comisiei cu atribuţii de numărare a buletinelor de vot şi de 

întocmire a procesului verbal de validare a rezultatului votului 

 

 

 
Având în vedere prevederile art.139 alin.6 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, consiliul local poate stabili ca 

unele hotărâri să fie luate prin vot secret şi hotărârile cu caracter individual cu privire la 

persoane sunt luate, întodeauna, prin vot secret, se impune constituirea  unei comisii cu 

atribuţii de numărare a buletinelor de vot şi de întocmire a procesului verbal de validare 

a rezultatului votului. 

Nominalizarea membrilor se face de către fiecare grup de consilieri, cu 

respectarea configuraţiei politice de la ultimele alegeri, din 27 septembrie 2020. 

Faţă de cele de mai sus, în conformitate cu prevederile Ordinului Prefectului 

nr.582/2020 privind constatarea îndeplinirii condiţiilor legale de constituire a 

Consiliului Local al Municipiului Craiova, judeţul Dolj, art.127, art.129 alin.14, art.133 

alin.2 lit.b, art.134 alin.1 lit.b, alin.2-5, art.136, art.139 alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 

alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind aprobarea 

Codului Administrativ, propunem constituirea Comisiei cu atribuţii de numărare a 

buletinelor de vot şi de întocmire a procesului verbal de validare a rezultatului votului, 

formată dintr-un număr impar de membri.  

 

INIŢIATORI, 
  

                                               Borţoi Manuel 

                                               Cîrceag Eduard Alexandru 

                                               Corâţu Cosmin Ion 

                                               Diaconu Dan 

                                               Drăgoescu Cezar Mihail 

                                               Enescu Georgel 

                                               Sas Teodor Nicuşor 

                                               Săuleanu Lucian Bernd 

                                               Sirop Flavius Adrian 

                                               Teodorescu Nicu Cosmin 

                                                Ungureanu Adriana 

                                                Vasile Marian 
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