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HOTARAREA nr. I1, din 17.08 .2020

privind respingerea propunerii de candidaturi pentru func1iile de consilier local
in Consiliul Local Bacdu depusd de Partidul Nalional J[rdnesc Creqtin

Democrat

Sub nr. 22116.08.2020, s-a inregistrat la acest birou propunerea de

candidaturi pentru funcliile de consilier local in Consiliul Local Bacdu depusS de

Partidul Nafional f6rSnesc CreEtin Democrat. Propunerea de candidaturi a fost
insolitd de liste de suslindtori in care figureazdinscise 1080 persoane.

Prin Hotdrdrea nr. 312020 a Biroului Electoral de Circumscriplie
Municipald Baciu s-a stabilit cd pentru fiecare listd de candidali pentru funcliile
de Primar qi consilier in Consiliul Local Baciu, trebuie sd fie prezerfiat6 o list[ de

suslindtori care sd cuprindd minimum 830 alegitori inscriqi in Registrul electoral
gi in listele electorale complementare, cu domiciliul sau re;edinfa in Municipiul
Bac6u.

Potrivit referatului inregistrat sub nr. 31117.08.2020 intocmit de cdtre

aparatul tehnic al BECM Bacdu, s-a procedat la verificarea prin sondaj a listelor
de sustinatori a Partidului Nalional Jdr6nesc CreEtin Democrat, constatatandu-se
pentru un numdr de 27 liste cu susfindtori, un numlr de 270 semndturi pentru
care datele nu corespund realitSlii qi nu poate fi identificat sustinatorul, deoarece

domiciliul, data de naqtere qi actul de identitate nu corespund cu datele din
Registrul electoral.

Potrivit art. 49 din Legea ll5l20l5 pentru alegerea autoritdlilor
administraliei publice locale, pentru modificarea Legii administraliei publice
locale nr. 2151200I, partidele politice, alianlele politice Si alianlele electorale
sau organizaliile cetdlenilor aparlindnd minoritdlilor nalionale care participd la
alegeri pot propune cdte o listd de candidali tnfiecare circumscriplie electorald
pentru consiliul local, pentru consiliul judelean;i cdte un candidat pentrufunclia
de primar ;i pentru funclia de preSedinte al consiliului judelean.(2) Pentru

fiecare candidat la funclia de primar Si de preSedinte al consiliului judelean Si



listd de candidali pentru consiliul local ;i pentru consiliul judelean, partidele
politice, alianlele politice, alianlele electorale ;i organizaliile cetdlenilor
aparlindnd minoritdlilor nalionale trebuie sd prezinte o listd de suslindtori, care

trebuie sd cuprindd minimum Io% din numdrul total al alegdtorilor inscri;i tn

Registrul electoral Si in listele electorale complementare din circumscriplia
pentru care candideazd, dar nu mai pulin de 100 tn cazul comunelor, de 500 tn
cazul localitdyilor urbane de rangul II ;i il ;i de 1.000 tn cazul judelelor,
municipiului Bucure;ti, sectoarelor municipiului Bucure;ti;i localitdlilor urbane
de rangul I.

Potrivit art. 3 din Legea nr. 84 din 17 iunie 2020 privind prelungirea
mandatelor autoritdlilor administraliei publice locale qi pentru modificarea art.
151 alin. (3) din Ordonanla de urgen[d a Guvernului nr. 5712019 privind Codul
administrativ, prin derogare de la prevederile art. 49 alin. (2) ;i ale art. 50 din
Legea nr. I l5/2015, cu modificdrile Si completdrile ulterioare, la alegerile pentru
autoritdlile administraliei publice locale din anul 2020, numdrul minim al
suslindtorilor, necesar pentru depunerea candidaturilor, se ya reduce la
jumdtate.

Ydzdnd cd listele de suslindtori anexate propunerii de candidaturi nu
intrunesc numdrul minim de 830 stabilit de cdtre Biroului Electoral de

Circumscriplie Municipald Bacdu, precum qi considerentele expuse anterior, se

constatd c[ nu sunt indeplinite condiliile de fond cerute de lege pentru ca o
persoanl s5 poati candida la funcfia de consilier local, astfel c[ Biroul Electoral
de Circumscriplie MunicipalS Bacdu, cu unanimitate de voturi, va dispune
respingerea propunerii de candidaturi pentru Consiliul Local inaintat6 de c[tre
Partidul Nalional fdrdnesc Creqtin Democrat.

in baza art. 42 din Legea lL5l2OI5 pentru alegerea autoritSlilor
administraliei publice locale, pentru modificarea Legii administraliei publice
locale nr. 2151200t, precum qi pentru modificarea qi completarea Legii nr.
39312004 privind Statutul aleqilor locali, cu modificErile ;i complet6rile
ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1 Respinge propunerea de candidaturi pentru funcliile de consilier local in
Consiliul Local Bacdu depusd de Partidul Nalional f6rdnesc Creqtin Democrat.
Art.z Prezenta hot6rdre poate fi contestatd de c[tre cetdleni, partidele politice,
alianlele politice qi alianlele electorale la Judecatorra Bacdu, in termen de 24 de

ore de la afigare.

Art. 4. Pronunlatdla data de 17 .08.2020.Prezenta hotdrdre se aduce la cunoqtinlE
public[ prin afiqare la sediul Biroului Electoral de Circumscriplie Municipald nr.1



Bacau, c6t qi pe site-ul Primdriei Municipiului Bacdu, secfiunea Alegeri Locale

2020 - Hotdrdri ale BECM Bacdu, respectiv https://municipiulbacau.rolprimaria/aleseri-

loca le-2020/hota ra ri-becm-baca u/.

Locliitor.
Jud. Ciprian C-ti

Data si ora afisbrii..))


