ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VALEA URSULUI
HOTĂR ÂR EA
Nr.28 din 20.11.2020
privind constituirea comisiei de numărare si constatare a voturilor secrete
Consiliul Local al comunei Valea Ursului , întrunit în ședință extraordinara din
data de 20.11.2020, ca urmare a alegerilor autorităților administrației publice locale din
27.09.2020,
Văzând Referatul de aprobare nr. 4931 din 16.11.2020 si raportul de specialitate
nr. 4932 din 19.11.2020 întocmit de catre secretarul general UAT;
Prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 190/2020 privind unde măsuri de
asigurare a condiţiilor de constituire şi de depunere a jurământului de către autorităţile
administraţiei publice locale;
Prevederile art. 127. art, 128 și 129 din Ordonanţa de Urgenţă nr, 57/2019 privind Codul
administrativ, eu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.124 alin.1, 2 si 5, art,196 al.1 lit.a din OUG
nr.57/2019 privind codul administrativ, a administrației publice locale;
adopta prezenta
H O T Ă R ARE

Art.1 Se constituie Comisia de numărare si constatare a rezultatelor voturilor
secrete exprimate in cadrul ședințelor Consiliului local al comunei Valea Ursului , care
va avea următoarea componenta:
- URSARU IOAN
din partea Partidului Național Liberal
- STOICA SANIEL
din partea Parrtidului Social Democrat
- OLARAȘU CRISTINEL IOAN din partea Partidului Social Democrat
Art.2 Mandatul comisiei coincide ca durata cu mandatul Consiliului local si va
avea ca atribuții numărarea voturilor secrete exprimate in cadrul ședințelor Consiliului
local, constatarea rezultatului votului cuprinsa intr-un proces verbal si comunicarea
acesteia in plenul sedintei.
Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Județului Neamț,
Primarului comunei Valea Ursului si persoanelor nominalizate la art.1.
Președinte de ședință
Consilier local
Constantin Roșu

Avizat pentru legalitate
Secretar General comună
Ioan Zaharia

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru , 0 voturi împotrivă, 0 abțineri , din totalul de 13
consilieri in funcție și 13 consilieri prezenți

