Nr. 7321 din 10.04.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 149
din 28 iunie 2016 privind constituirea Comisiei de Validare a mandatelor de consilier
județean ca urmare a organizării alegerilor locale din data de 5 iunie 2016

Prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr.149 din 28 iunie 2016 a fost constituită
Comisia de validare a mandatelor de consilier județean având în componență un număr de trei
membrii.
Ținând cont de rezultatele alegerilor din data de 05.06.2016 și atribuirea mandatelor de
consilier județean în Consiliul Județean Bihor, consemnate în Procesul – verbal privind
centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatelor pentru funcția
de consilier județean în Consiliul Județean Bihor, întocmit de Biroul de circumscripție județeană
nr. 5 Bihor,
Având în vedere prevederile:
-

Legii 215/2001 administrației publice republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;

-

OG nr. 35 din 30 ianuarie 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi
funcţionare a consiliilor locale,

În temeiul art. 97 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR
SUPUNE SPRE APROBARE
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 149 din 28 iunie 2016 privind constituirea
Comisiei de Validare a mandatelor de consilier județean ca urmare a organizării alegerilor locale
din data de 5 iunie 2016 în sensul că pe întreaga durată a mandatului Consiliului Județean Bihor,
în cazurile în care se utilizează vot secret, cu buletine de vot, desfășurarea procedurii de vot,
numărarea voturilor și constatarea rezultatului alegerilor vor fi asigurate de o comisie care va fi
constituită în acest scop, prin hotărâre a consiliului județean.
PREȘEDINTE
PÁSZTOR SÁNDOR

CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
BIHAR MEGYEI TANÁCS
BIHOR COUNTY COUNCIL

Direcţia Administraţie Publică Locală
Serviciul Juridic Contencios
Nr. 7329 din 10.04.2017

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 149 din 28
iunie 2016 privind constituirea Comisiei de Validare a mandatelor de consilier județean ca
urmare a organizării alegerilor locale din data de 5 iunie 2016
Prin Hotărârea Consiliului Județan Bihor nr. 149 din 28.06.2016 a fost constituită
Comisia de Validare a mandatelor de consilier județean, ca urmare a organizării alegerilor locale
din data de 05.06.2016.

-

Având în vedere:
Expunerea de motive nr. 7321/10.04.2017 a Președintelui Consiliului Județean Bihor prin
care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 149 din 28 iunie
2016 privind constituirea Comisiei de Validare a mandatelor de consilier județean ca
urmare a organizării alegerilor locale din data de 5 iunie 2016 în sensul că pe întreaga
durată a mandatului Consiliului Județean Bihor, în cazurile în care se utilizează vot
secret, cu buletine de vot, desfășurarea procedurii de vot, numărarea voturilor și
constatarea rezultatului alegerilor vor fi asigurate de o comisie care va fi constituită în
acest scop, prin hotărâre a consiliului județean,
Ținând cont de prevederile:
- art. 98 coroborat cu 44 din Legea nr. 215/2001 administrației publice republicată, cu
modificările şi completările ulterioare potrivit cărora „consiliul local stabileşte ca unele
hotărâri să fie luate prin vot secret. Hotărârile cu caracter individual cu privire la
persoane vor fi luate întotdeauna prin vot secret, cu excepţiile prevăzute de lege.
Procedurile de votare vor fi stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a
consiliului local”;
- art. 10 din OG nr. 35 din 30 ianuarie 2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de
organizare şi funcţionare a consiliilor locale conform cărora printre atribuțiile
președintelui de ședință se numără și asigurarea numărării voturilor şi anunţarea
rezultatului votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor contra şi a abţinerilor;
- art. 51 din OG nr. 35 din 30 ianuarie 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de
organizare şi funcţionare a consiliilor locale care stipulează: „Buletinele de vot se
introduc într-o urnă. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot pe care
nu a fost exprimată opţiunea clară a consilierului sau au fost folosite ambele cuvinte
prevăzute la alin. (2)”,

În temeiul art. 98 coroborat cu art. 44 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

PROPUNEM
CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR
adoptarea unui proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr.
149 din 28 iunie 2016 privind constituirea Comisiei de Validare a mandatelor de consilier
județean ca urmare a organizării alegerilor locale din data de 5 iunie 2016.

DIRECTOR GENERAL,
Sarkady Zsolt
„Îmi asum responsabilitatea
corectitudinii şi legalităţii
întocmitorul înscrisului”

ŞEF SERVICIU,
Mioara Derecichei
„Îmi asum responsabilitatea pentru
fundamentarea corectitudinea şi în solidar cu
legalitatea întocmirii acestui înscris oficial”

Nr. 7319 din 10.04.2017
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 149 din 28 iunie 2016 privind
constituirea Comisiei de Validare a mandatelor de consilier județean ca urmare a organizării
alegerilor locale din data de 5 iunie 2016

-

-

Luând în considerare:
Expunerea de motive nr. 7321 din 10.04.2017 a Președintelui Consiliului Județean Bihor
prin care se propune modificarea și completarea componenței Comisiei de validare a
mandatelor de consilier județeni, respectiv cu privire la stabilirea exactă în conformitate
cu legislația aferentă a atribuțiilor acesteia;
Raportul de specialitate nr. 7329 din 10.04.2017 al Direcției Generale Administrație
Publică Locală - Serviciul Juridic Contencios;
Raportul de avizare al Comisiei ___________________ nr.________din________2017,
În temeiul:
- art. 98 coroborat cu 44 din Legea nr. 215/2001 administrației publice republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art. 10 din OG nr. 35 din 30 ianuarie 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de
organizare şi funcţionare a consiliilor locale;
- art. 51 din OG nr. 35 din 30 ianuarie 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de
organizare şi funcţionare a consiliilor locale,

În temeiul dispozițiilor art. 97 și art. 115 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR
HOTĂRĂȘTE
Art. 1 Se modifică art. 4 din Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 149 din 28 iunie
2016 privind constituirea Comisiei de Validare a mandatelor de consilier județean, ca urmare a
organizării alegerilor locale din data de 5 iunie 2016 și va avea următorul cuprins:
„ Pe întreaga durată a mandatului Consiliului Județean Bihor, în cazurile în care se
utilizează vot secret, cu buletine de vot, desfășurarea procedurii de vot, numărarea voturilor și
constatarea rezultatului alegerilor vor fi asigurate de o comisie care va fi constituită în acest
scop, prin hotărâre a consiliului județean”.
Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează
Președintele Consiliului Județean Bihor.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin grija Compartimentului Relații cu Consilierii,
cu:
-

Instituția Prefectului – Județul Bihor;
Președintele Consiliului Județean Bihor;
Compartimentul Relații cu Consilierii
membrii comisiei de validare.

PREȘEDINTE
PÁSZTOR SÁNDOR

