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ROMANIA 
JUDETUL PRAHOV A 

PRIMAR.IA COMUNEI BAL TE~TI 
Balte~ti, Str. Bisericii nr. 23, tel. 0244219023, fax 0244219486 

--·--·-·-------- e-mail primar@prim~riabaltesti.ro __ _ 
NR.8145/03.12.2020 

STIMATI CETATENI 
' ' 

ai satului Jze~ti 

Cetatenii cu drept de vot din satul Ize~ti , comuna Balte~ti, judetul Prahova, sunt convocati sa 
faca propuneri ~i sa voteze pentru alegerea delegatului satesc In vederea reprezentarii locuitorilor 
satului lze~ti In Consiliul local al comunei Balte~ti In mandatul 2020-2024. 

A vand In vedere indisponibilitatea organizarii unei adunari cetatene~ti pentru desemnarea 
delegatului satesc din satul lze~ti, care sa reprezinte locuitorii la ~edintele Consilului local Balte~ti , 
conform art.142 alin.(1), (2) ~i (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare, motivat de restriqiile impuse de masurile necesare a fi aplicate 
pentru prevenirea ~i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, alegerea delegatului satesc pentru 
mandatul consiliului local din perioada 2020-2024, se va efectua In conformitate cu prevederile 
metodologiei aprobata prin Dispozitia nr.230/03.12.2020, emisa de primarul comunei Balte~ti. 

Formularele completate cu datele prevazute la art.2 din metod logia aprobata, vor ft transmise 
In format electronic la e-mail secretar@primariabaltesti.ro sau pimar@primariabaltesti.ro, pe fax la 
nr.0244/219.486, sau depuse la secretarul general al U.A.T. comuna Balte~ti, In data de 10.12.2020, In 
intervalul orar 07:00-13:00, fiecare persoana avand drept la o singura ropunere ~i un vot. 

Formularul intitulat "PROPUNERE ~i BULETIN DE VOT", prevazut in Anexa 2 la 
Dispozitia nr.230/03.12.2020, poate fl obtinut de la registratura Primariei Balte~ti sau poate fl 
consultat ~i desarcat de pe pagina de internet a U.A.T. comuna Balte~ti www.primariabaltesti.ro, 
sectiunea ,,ALTE DOCUMENTE ". 
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Delegatul slitesc ( 1) Locuitorii satelor care nu au consilieri local! hl~ -;n consiliile loca.e sunt reprezentati la sedintele consiliului 
local de un delegat satesc.Delegatul satesc este asimilat ale~ilor locali.(2) Delegatul satesc este ales pe perioada mandatului 
consiliului local, In termen de 20 de zi le de la data constituirii acestuia, de o adunare sattasca, convocata de primar cu eel putin 15 
zile lnainte ~i des~urata In prezenta primarului sau a viceprimarului ~i a secretarului general al unitatii administrativ 
teritoriale.(3) Alegerea delegatului satesc se face cu majoritatea voturilor celor prezenti la aceasta adunare, consemnata lntr-un 
proces-verbal care se prezinta In prima ~edinta a consiliului local.La adunarea sateasca pot participa toti cetateii cu drept de vot 
din satul respectiv. (4) Incetarea de drept a mandatului delegatului satesc are loc In urmatoarele situatii:a)demisie; b) validarea, In 
calitate de consilier local, a unui supleant care are domiciliul In satul al carui delegat este;c) schimbarea domiciliului lntr-un alt 
sat, inclusiv ca urmare a reorganizarii unitatii administrativ-teritoriale respective;d)condamnarea, prin hotarlre judecatoreasca 
ramasa definitiva, la o pedeapsa privata de libertate, indiferent de modalitatea de individualizare a pedepsei ;e) punerea sub 
interdictie judecatoreasca; t)pierderea drepturilor electorale;g)deces. (5) In situatii le prevazute la alin.(4) se alege un nou delegat 
satesc, cu respectarea prevederilor alin.(1)-(3), care se aplica In mod corespunzator.(6) Adunarea sateasca, convocata de catre 
primar, poate hotarl oricand eliberarea din functie a delegatului satesc ~i alegerea, In termen de 20 de zile de la eliberare, a unei 
persoane din aceasta functie, In conditiile alin.(2) care se aplica In mod corespunzator.(7) La discutarea problemelor privind satele 
pe care le reprezi nta, delegatii sate~t i sunt invitati In mod obligatoriu.Delegatii sate~ti au dreptul de a se exprima cu privire la 
problemele discutate, opinia acestora fiind consemnata In procesul-verbal al ~edintei. 
( Articolul 142 din Ordonanfa de Urgenfii nr.5712019 privind Codul Administrativ, cu modificiirile [ii completiiri/e ulterioare) 


