
ANUNT 

CU PRIVIRE LA CONSTITUIREA COMISIEI DE PREZENTA SI 

NUMARARE A VOTURILOR EXPRIMATE IN AGN ELECTIVA 2020 

In vederea stabilirii prezentei la Adunarea Generala Nationala electiva din 19 octombrie 2020 si 

a numararii voturilor, se va constitui Comisia de prezenta si de numarare a voturilor. Aceasta va 

fi compusa din 12 membri, dintre care cel putin 6  tehnicieni dentari membri activi, care isi exprima 

intentia in urma anuntului. Membrii vor fi alesi dintre tehnicienii dentari membri activi, care isi 

exprima intentia pe adresa de e-mail office@otdr.ro si care indeplinesc urmatoarele cerinte: 

- au drept de vot (conform art 8 din Regulament Electoral 2020 al Ordinului Tehnicienilor

Dentari din Romania pentru alegerea membrilor  Consiliului National al OTDR si a

membrilor Biroului Executiv al Consilului National al OTDR - aprobat prin Hotararea

CN/19.08.2020);

- nu candideaza pentru functia de membru al Consiliului National al OTDR si nu sunt sot/sotie,

rudele sau angajatii candidatilor;

- nu sunt membri in organele de conducere (CN/BE)

- aU disponibilitate de deplasare in perioada AGN electiva 2020. Detalii suplimentare cu

privire la atributiile acestei comisii se gasesc in Regulamentul Electoral 2020 al Ordinului

Tehnicienilor Dentari din Romania pentru alegerea (membrilor)  Consiliului National al

OTDR si a (membrilor) Biroului Executiv al Consilului National al OTDR - aprobat prin

Hotararea CN/19.08.2020 si publicat pe site www.otdr.ro.

In situatia in care nu se completeaza numarul de persoane din care trebuie alcatuita Comisia de 

prezenta si de numarare a voturilor, se poate apela, in completare, la persoane fizice/juridice, 

organizatii neguvernamentale, etc. pentru acoperirea numarului necesar de membri. 

Comisia de prezenta si numarare a voturilor va functiona pe langa CEC, in subordinea acesteia. 

Comisia de prezenta si numarare a voturilor va efectua numararea voturilor si va indeplini toate 

sarcinile primite de la CEC in legatura cu evidenta alegatorilor (listele de prezenta ale alegatorilor) 

sau alte activitati care tin de buna desfasurare a AGN electiva din 19 octombrie 2020. 

Pentru informatii suplimentare, persoana de contact: 

CAZIMIROVITZ MIHAELA 

tel: 0733 440 433  

mailto:office@otdr.ro
http://www.otdr.ro/

