
ANUNT  

CU PRIVIRE LA CONSTITUIREA COMISIEI DE PREZENTA SI 

NUMARARE A VOTURILOR EXPRIMATE IN AGJ ELECTIVA 2020 

In vederea obtinerii rezultatului alegerilor la nivel judetean, se va constiui o Comisie de numarare a voturilor 

formata din minim doi-maxim cinci membri, persoane care nu se regasesc  pe lista de candidati pentru functii 

in cadrul CJ/CMB si care sunt membri OTDR inregistrati la Consiliul Judetean respectiv. 

Comisia de numarare a voturilor va avea urmatoarele atributii: 

(a) participa la sigilarea urnelor impreuna cu Presedintele de sedinta 

(b) procedeaza la desigilarea urnelor, numararea voturilor, stabilirea valabilitatii voturilor exprimate, 

totalizarea voturilor exprimate, voturilor nule si stabileste rezultatul alegerilor 

(c) redacteaza in 2 exemplare procesul verbal de desfasurare a alegerilor 

(d) pentru validarea alegerilor, prin Presedintele de sedinta, inainteaza CEC cate un exemplar al procesului 

verbal de desfasurare a alegerilor – semnat de Presedintele de sedinta si de membri comisiei de numarare a 

voturilor si insotit de listele cu cei care au votat 

(e) duce la indeplinire orice alta activitate privind alegerile dispusa de catre CEC sau stabilita prin prezentul 

regulament 

(f) participa/asista la alegerea Biroului executiv judetean/CMB  

Candidaturile pentru Comisia de numarare a voturilor vor fi adresate presedintelui CEC in termen - conform 

calendarului electoral. Acestea vor fi transmise prin email la adresa office@otdr.ro, conform calendarului 

electoral sau printr-un serviciu de curierat rapid sau prin Posta - cu confirmare de primire, la sediul central al 

OTDR, in atentia CEC. 

Candidatul va trimite in atentia CEC solicitarea de candidatura (scrisoare de intentie) care va avea 

obligatoriu: nume, prenume, domiciliu, serie si numar C.I.,CNP, date de contact (nr telefon si adresa de e-

mail), Consiliul Judetean pentru care candideaza. 

CEC va verifica cererile candidatilor la Comisia de numarare a voturilor si va emite Decizia CEC cu listele 

Comisiilor de numarare a voturilor. Aceasta va fi facuta publica pe site-ul www.otdr.ro.  

  

 

Pentru informatii suplimentare, persoana de contact: 

CAZIMIROVITZ MIHAELA 

tel: 0733 440 433  

http://www.otdr.ro/

