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    AVIZAT DE LEGALITATE, 

                                                    SECRETARUL GENERAL AL  

                                     MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

        jr. Silvia-Elena Stanca   

 

 

 

    PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind alegerea Comisiei de verificare și numărare a voturilor 

a Consiliului Local al Municipiului Târgovişte 

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară,  

astăzi, 09.11. 2020, având în vedere: 

▪ Ordinul nr. 681/05.11.2020 emis de Prefectul Județului Dâmbovița privind 

constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al 

Municipiului Târgoviște, județul Dâmbovița; 

▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 38628/05.11.2020, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, 

adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;   

▪  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 38629/05.11.2020, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ,  

adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

▪  Propunerile formulate de consilierii locali pentru constituirea Comisiei de 

de verificare și numărare a voturilor; 

▪  Prevederile art. 18 alin. (1) din Regulamentul de organizare si functionare 

al Consiliului Local al Municipiului Târgovişte, aprobat prin HCL nr. 

152/30.06.2020; 

▪  Prevederile art. 127 alin. (1) și 129 alin. (2) lit. a) din Codul Administrativ 

adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;   

 În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit.ee) și art. 

196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, 

cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1 Se constituie Comisia de verificare și numărare a voturilor a 

Consiliului Local al Municipiului Târgovişte, care va funcționa pe perioada 
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mandatului acestuia, alcătuită din cinci consilieri locali, în următoarea 

componență: 

 

1. ___________ - ___ P.S.D.- președinte 

 

2. __________ - ____ P.S.D.- secretar 

 

3. ___________  - ___ P.S.D. - membru  

 

4. ___________ - ___ P.N.L. - membru 

 

5. ____________ - ___ P.N.L.- membru 

 

Art. 2 Comisia prevăzută la art. 1 va proceda la verificarea, numărarea și 

consemnarea rezultatului exercitării votului secret  prin proces-verbal semnat 

de toți membrii acesteia. 

Art. 3 Atribuțiile și funcționarea comisiei de verificare și numărare a 

voturilor se vor realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului de 

organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Târgovişte, 

aprobat prin HCL nr. 152/30.06.2020. 

Art. 4 Comisia prevăzută la art. 1 își alege, prin votul deschis al majorității 

absolute a consilierilor locali ce o compun, președintele și secretarul 

comisiei. 

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă membrii 

Comisiei de verificare și numărare a voturilor a Consiliului Local al 

Municipiului Târgovişte și pentru comunicare, Secretarul General al 

Municipiului Târgoviște. 

 

  

                                              INIȚIATOR, 

  PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

  jr. Daniel-Cristian Stan 

 

 

 

 

 

    Red. D.I. 

mailto:primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro


     ROMÂNIA 

     JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

       MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE 

     CONSILIUL LOCAL 

Adresa:Târgovişte, cod 130011, Str. Revoluţiei nr. 1-3,   

Tel:0245 611 222, 0786 122 500, 0245 613 928, 0245 611 378, fax 0245 217 951 

Email: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro, URL: www.pmtgv.ro 
 

 

            

 NR. 38628/05.11.2020                                                                                      

 

 

                                                                                 APROBAT , 

                                                    PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE 

                                                                         jr. Daniel-Cristian Stan 

                                

 

 

         REFERAT DE APROBARE 

privind alegerea Comisiei de verificare și numărare a voturilor 

 a Consiliului Local al Municipiului Târgoviște 

 

 

   În conformitate cu prevederile legale în vigoare, după constituire, 

consiliile locale pot organiza comisii speciale de analiză şi verificare formate 

din consilieri locali, pe perioadă determinată, la propunerea unei treimi din 

numărul consilierilor locali în funcţie sau a primarului.  

Având în vedere dispozițiile art. 18 alin. (1) din Regulamentul de 

Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Târgoviște 

aprobat prin H.C.L. nr. 152/30.06.2020,  art. 127 alin. (1), art. 139 alin. (1) 

coroborat cu  art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se  

propune alegerea unei Comisii de verificare și numărare a voturilor a 

Consiliului Local al Municipiului Târgoviște,  compusă din 5 consilieri 

locali, care să funcționeze pe perioada mandatului acestuia. 

  

  

SECRETARUL GENERAL 

AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE 

jr. Silvia-Elena Stanca 
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NR. 38629/05.11.2020                                                                                         

                                                                                

       APROBAT , 

                                                    PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE 

                                                                         jr. Daniel-Cristian Stan 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind alegerea Comisiei de verificare și numărare a voturilor  

a Consiliului Local al Municipiului Târgoviște 

 

    Potrivit dispozițiilor art. 18 alin. (1) din Regulamentul de 

Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Târgoviște 

aprobat prin H.C.L. nr. 152/30.06.2020, art. 127 alin. (1), art. 139 alin. (1) 

coroborat cu art. 5 lit. ee), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

consiliile locale pot organiza comisii speciale de analiză şi verificare 

formate din consilieri locali, pe perioadă determinată, la propunerea unei 

treimi din numărul consilierilor locali în funcţie sau a primarului.  

   Componenţa, obiectivele şi perioada de desfăşurare a activităţilor 

acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local. Membrii comisiei 

acţionează în limitele stabilite prin hotărâre. 

    Consilierii locali vor alege prin vot deschis, o comisie de verificare 

și numărare a voturilor formată din 5 consilieri locali. Comisia este 

desemnată pe întreaga durată a mandatului. 

     Desemnarea candidaților pentru comisia de verificare și numărare a 

voturilor se face de către consilierii locali. 

     Numărul de locuri cuvenite fiecărui grup se determină în funcție de 

numărul de mandate obținute la alegerile locale. Alegerea membrilor 

comisiei de verificare și numărare a voturilor se face individual, prin votul 
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deschis al majorității consilierilor prezenți la ședința de consiliu, iar 

rezultatul va fi consemnat prin intermediul unei hotărâri de consiliu. 

     Comisia de verificare și numărare a voturilor își va alege, prin 

votul deschis al majorității absolute a consilierilor locali ce o compun, 

președintele și secretarul comisiei. Președintele comisiei de verificare și 

numărare a voturilor va stabili modul de lucru și atribuțiile fiecărui 

membru al comisiei. 

 Lucrările comisiei de verificare și numărare a voturilor vor fi 

consemnate prin proces-verbal semnat de toți membrii acesteia și va fi 

arhivat la mapa de ședință la hotărârea pentru care a fost necesar votul 

secret. 

 În temeiul dispozițiilor prevăzute mai sus, se propune alegerea 

unei  Comisii de verificare și numărare a voturilor a Consiliului Local 

al Municipiului Târgoviște, compusă din 5 consilieri locali, care să 

funcționeze pe perioada manadatului acestuia.  

 

 

       

 

 

 SECRETARUL GENERAL 

AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE 

jr. Silvia-Elena Stanca 
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