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PRIVIND  CONSTITUIREA  COMISIEI   DE   NUMĂRARE  A  VOTURILOR   EXPRIMATE  DE   

CONSILIERI   LOCALI   PRIN   VOT   SECRET 
 

       Consiliul Local al comunei Adunați, județul Prahova, întrunit în ședință extraordinară la data de 
18.11.2020; 

       Având în vedere : 
       -  referatul de aprobare a Primarului comunei Adunați, județul Prahova prin care propune constituirea  
Comisiei de numărare a voturilor exprimate de către consilierii locali prin vot secret; 
       - raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Adunaţi, judeţul Prahova; 
       - Ordinul Prefectului Județului Prahova nr.475/30.10.2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor 
legale de constituire a Consiliului Local al comunei Adunați, județul Prahova, la data de 28 octombrie 2020; 
      În baza prevederilor legale : 

       - art.18 alin.(1) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului local, aprobat prin H.C.L. 
nr. 33  din 18.11. 2020; 

       - art.6 alin.(3), art.30, alin.(1)  lit.c)  din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată; 

       - art.127 alin.(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

      În temeiul art.196 alin.(1) lit.a), coroborat cu art.139, alin.(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ADUNAŢI  adoptă prezenta hotărâre: 
 

      Art.1. Aprobă constituirea Comisiei de numărare a voturilor exprimate de consilieri locali prin vot secret 
în următoarea componență: 

                1.   BĂDILĂ FLORENTIN  - CĂTĂLIN ; 
                2.   DOGARU ALEXANDRU-MARIAN ; 

                3.   RISTEA VERONICA ; 
      Art.2. Comisia prevăzută la art.1 își desfășoară activitatea pe durata mandatului Consiliului Local al 
comunei Adunați și  va exercita următoarele atribuții : 
               -  efecturea operațiunilor de verficare și numărare a buletinelor de vot; 

               - consemnează rezultatul votării prin întocmirea procesului verbal privind numărarea voturilor și 
consemnarea rezultatului votului secret cu buletine de vot; 

 
 

 



 
      Art.3. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică la sediul și pe site-ul Primăriei comunei 
www.comunaadunati.ro și se va  transmite prin grija secretarului comunei Adunați: 

                     -   Instituţiei Prefectului judeţului Prahova; 

                     -   Primarului comunei Adunați, județul Prahova; 

                     -   Membrilor Consiliului Local; 

 
                  

      PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,          
                                                        CONTRASEMNEAZĂ, 

            VALENTIN - CONSTANTIN   DURICU                                          SECRETAR   GENERAL,   
                                                                                       PETRUŢA  TERMENTU 
 
 

ADUNAŢI,  18.11.2020 
NR.34 
Nr. consilieri în  
funcţie 

Nr. consilieri 
prezenţi 

Nr. voturi 
pentru 

Nr. voturi  contra Nr.voturi abtineri 

         11       11   10        0      1 
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