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PROIECT de HOTARARE nr. 34 
privind alegerea comisiei de validare și de numărare a voturilor 

  

Consiliul Local al Comunei Braniștea având în vedere:  
- referatul de aprobare al Primarului Comunei Braniștea, înregistrat sub nr. 

4982/29.10.2020, în calitate de inițiator; 
- raportul de specialitate al Secretarului Comunei Braniștea nr. 4983/29.10.2020; 
- Ordinul Prefectului Județului Mehedinți nr. 445 din 28.10.2020 privind constatarea 

legalității constituirii Consiliului Local al Comunei Braniștea ; 
- prevederile art. 127, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Braniștea, 

aprobat prin HCL nr. 14 din 30.04.2020 ; 
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  
În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 
  

HOTĂRĂȘTE 
  

Art. 1 Se alege Comisia de validare și de numărare a voturilor în vederea întocmirii 
procesului verbal privind rezultatul alegerii Viceprimarului Comunei Braniștea, în următoarea 
componență: 

 

1. ............... 
2. ............... 
3. ............... 

 

Art. 2 Comisia constituită la art. 1 va exercita și atribuții cu privire la numărarea voturilor, 
atunci când situația o va impune . 

 

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului General al Comunei 
Braniștea, în termenul prevăzut de lege, Primarului Comunei Braniștea, Instituției Prefectului - 
Județul Mehedinți – în vederea exercitării controlului de legalitate și membrilor comisiei de 
validare și se publică pe www.branistea.ro. 
  
 29.10.2020 

 
                                 Inițiator                                        Avizat de legalitate, 
                      Primar,                                      Secretar General UAT Comuna Braniștea 
                                 I. Marin                                                                        Blăgniceanu Ionuț 
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind alegerea comisiei de validare și de numărare a voturilor 

  

 
 
 

Având în vedere:  
- prevederile art. 127 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

potrivit cărora, cităm: "Consiliile locale pot organiza comisii speciale de analiză și 
verificare formate din consilieri locali, pe perioadă determinată, la propunerea unei 
treimi din numărul consilierilor locali în funcție sau a primarului. Componența, 
obiectivele și perioada de desfășurare a activităților acestora se stabilesc prin hotărâre 
a consiliului local. Membrii comisiei acționează în limitele stabilite prin hotărâre.” 

- Prevederile art. 17, alin. 1 din Regulamentul e organizare și funcționare a Consiliului 
Local al Comunei Braniștea aprobat prin HCL nr. 14 din 30.04.2020; 

- Ordinul Prefectului Județului Mehedinți nr. 445 din 28.10.2020 prin care s-a constatat 
legalitatea constituirii Consiliului Local al Comunei Braniștea. 

 
Desemnarea, Comisia constituită la art. 1 va exercita și atribuții cu privire la numărarea 

voturilor, atunci când situația o va impune . 
 

 

Pentru motivele de mai sus inițiez și propun spre aprobare următorul proiect de 
hotărâre: "Proiect de hotărâre privind alegerea comisiei de validare și de numărare a voturilor. 
  
 
 
 

Primar, 
I. Marin 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind alegerea comisiei de validare și de numărare a voturilor 

  
 
 

Proiectul de hotărâre are ca obiect alegerea Comisiei de validare și de numărare a 
voturilor. Proiectul de hotărâre are ca temei de drept prevederile art. 127 alin. (1) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, potrivit cărora, cităm: "Consiliile locale pot organiza 
comisii speciale de analiză și verificare formate din consilieri locali, pe perioadă determinată, la 
propunerea unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție sau a primarului. Componența, 
obiectivele și perioada de desfășurare a activităților acestora se stabilesc prin hotărâre a 
consiliului local. Membrii comisiei acționează în limitele stabilite prin hotărâre.”, prevederile art. 
17, alin. 1 din Regulamentul e organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Braniștea 
aprobat prin HCL nr. 14 din 30.04.2020, precum și Ordinul Prefectului Județului Mehedinți nr. 
445 din 28.10.2020 prin care s-a constatat legalitatea constituirii Consiliului Local al Comunei 
Braniștea. 

 
Proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile legale, drept pentru care, având în vedere 

faptul că prin Ordinul Prefectului Județului Mehedinți nr. 445/28.10.2020 s-a constatat 
legalitatea constituirii Consiliului Local al Comunei Braniștea supunem aprobării consiliului local 
proiectul de hotărâre privind alegerea Comisiei de validare și de numărare a voturilor . 

 
  

Secretar General al Comunei Braniștea, 
Blăgniceanu Ionuț 
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