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                                                                  Hotărârea a fost adoptată cu 

                                            votul a  19  consilieri  

        

    HOTĂRÂREA NR. 379 

privind constituirea Comisiei speciale de numărare a voturilor secrete în situaţiile 

expres prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi în cazurile în care Consiliul Local al 

Municipiului Huşi stabileşte adoptarea unor hotărâri prin vot secret în mandatul 2020-

2024 

 

 Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui ; 

 

 Având în vedere : 

• Referatul Direcției Administrație Publică Locală nr. 23641 din 12.11.2020; 

• Referatul de aprobare nr. 23642 din 12.11.2020  al Primarului municipiului 

Huşi , prin care se  propune constituirea Comisiei speciale   de numărare a 

voturilor secrete în  situaţiile expres prevăzute de legislaţia în vigoare , 

precum şi în cazurile în care  Consiliul Local al Municipiului Huşi stabileşte 

adoptarea unor hotărâri prin vot secret în mandatul 2020-2024; 

• Raportul  Direcției Administrație Publică Locală nr. 23643 din 12.11.2020 ; 

• Raportul Compartimentului juridic nr. 23644 din 12.11.2020; 

• Ordinul Prefectului judeţului Vaslui nr. 292 din 19.10.2020 privind 

constatarea îndeplinirii condiţiilor legale de constituire a Consiliului Local al 

municipiului Huşi , judeţul Vaslui ; 

• Avizul  Comisiei  juridice  şi de disciplină, pentru administraţie publică  

locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti ; 

         În conformitate cu prevederile art.127 , art.139 alin.(6) –(9) din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului  nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

        În temeiul dispoziţiilor art.129   şi ale art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului  nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

            HOTĂRĂŞTE : 

 

          Art.1. Se constituie Comisia specială de numărare a voturilor secrete în situaţiile 

expres prevăzute de legislaţia în vigoare , precum şi în cazurile în care consiliul  local  

stabileşte adoptarea unor hotărâri prin vot secret în mandatul 2020-2024 , în următoarea 

componență :        

1. Focia Alexandru 

2. Boeru Sergiu 
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3. Nacu Mihaela 

4. Cocuz Adrian 

5. Filip Cosmin-Adrian 

 

         Art.2. Comisia specială de numărare a voturilor secrete în situaţiile expres prevăzute de 

legislaţia în vigoare , precum şi în cazurile în care consiliul  local  stabileşte adoptarea unor 

hotărâri prin vot secret în mandatul 2020-2024 , are următoarele atribuţii : efectuarea 

operaţiunilor de verificare şi numărare a buletinelor de vot , precum şi de consemnare a 

rezultatului votării, prin întocmirea procesului verbal privind numărarea voturilor şi 

consemnarea rezultatului secret cu buletinele de vot pe durata mandatului 2020-2024. 

 

         Art.3. Comisia specială de numărare a voturilor secrete în situaţiile expres prevăzute de 

legislaţia în vigoare , precum şi în cazurile în care consiliul  local  stabileşte adoptarea unor 

hotărâri prin vot secret în mandatul 2020-2024, îşi va desfăşura activitatea cu participarea 

majorităţii simple a membrilor acesteia. 

 

         Art.4. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Husi  şi persoanele  nominalizate la art.1. 

 

 

                                                                                            HUŞI, 23 noiembrie 2020  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                                 Contrasemnează pentru legalitate , 

     Catargiu Liliana-Ecaterina                                                     Secretar general ,  

                     jr.Monica Dumitrașcu 

 

 


