BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE
MUNICIPALA NT.l BACAU
pentru alegerea autoritlfilor administrafiei publice locale 2020 BacIu,
Bulevardul Ioni(I Sandu Sturza nr. l, telefon 0742.083.590
e-mail bc.bacau@bec.ro, https://municipiulbacau.ro/primaria/biroul-electoralcircumsc riptie-municipala-nr-

Nr.

I

-bacau/

16 /13.08.2020

Hotir6rea nr.3
Din 13.08.2020
privind stabilirea numlrului minim de sus(initori necesar
pentru depunerea listelor de candidafi pentru func(ia de consilier local qi a
candidaturilor pentru func{ia de Primar

AvAnd in vedere prevederile art.2l alin.(I) lit. d) qi e) coroborat cu art. 49 gi art. 50
din Legea nr. I 1512015 pentru alegerea autoritdtilor administraliei publice locale, pentru
modificarea Legii administraliei publice locale nr.27512001, precum qi pentru modificarea
qi completarea Legii nr. 39312004 privind Statutul alesilor locali. cu modificarile si
completirile ulterioare,
JinAnd cont de art. 3 din Legea nr. 8412020 privind prelungirea mandatelor
autoritatilor administratiei publice locale qi pentru modificarea art. 751 alin. (3) din O.U.G.
nr. 57 12019 privind Codul administrativ;
RelinAnd ci. potrivit adresei transmisi de Municipiul Bacau prin adresa nr.
552llll07 08 2020 cu privire la numirul de alegdtori din Registrul Electoral. se comunicf,
Biroului Electoral de Circurnscriplie Municipald nr. I Bacau un num[r de 165.869
alegitori,
inbaza art. 42, Legea l15l2}l5 pentru alegerea autoritalilor adrninistra{iei publice
locale, pentru modificarea Legii adrninistratiei publice locale nr.27512001, precum qi
pentru modificarea Ei completarea Legii nr. 39312004 privind Statutul aleqilor locali, cu
modifi cirile qi completirile ulterioare,

HOT ARASTE:

Art.l

Pentru fiecare list[ de candida{i pentru Primar qi Consiliul Local Bacau
trebuie sa fie prezentatd o lista de suslinatori care sa cuprindi minimurn 830 alegatori
inscriqi in Registrul electoral si in listele electorale complernentare, cu domiciliul sau
reqedinta in municipiul Bacau.
Art.Z Prezenta hotardre se aduce la cunoqtinla publica prin afiqare la sediul Biroului
Electoral de Circumscriplie Municipala nr.l Bacau , cat qi pe site-ul Prim[riei

Municipiului Bacau. secliunea Alegeri Locale 2020 - HotarAri ale BECM Bacau. respectiv
https: r-nunicilriul[-racau.ro,prirnaria alegeri-locale-]01[)'hotarari-becm-t"racau,
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