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Hotărârea nr. 7/18.08.2020 

 

privind  înregistrarea  listei de candidați   pentru funcția de consilieri locali   la 

Biroul de Circumscripția Comunală nr. 35 propuși  din partea ALIANȚEI USR-PLUS  

pentru alegerile autorităților administrației publice locale  din anul 2020  

 

 

  

Biroul Electoral de Circumscripţie 35 NIMIGEA întrunit în ședință la data de 

18.08.2020 constată următoarele: 

 

La data de 17.08.2020 s-a  înregistrat sub nr. 17/17.08.2020 la Biroul Electoral din 

Circumscripția 35 NIMIGEA, dosarul de candidatură cuprinzând lista de candidați pentru 

funcția de consilieri locali propuși din partea ALIANȚEI USR-PLUS, la funcția de  consilier 

local al COMUNEI NIMIGEA. 

Având în vedere  prevederile  dispozițiilor art.7, art.45 ,art.46 art.47 ,art.48 ,art.49 și 

art.51 din Legea  nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, 

pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali cu modificările 

si completările ulterioare ; 

În  conformitate cu dispozițiile Hotărârii Autoritatii Electorale Permanente nr.2/2020, 

rectificată, privind aprobarea Metodologiei depunerii dosarelor de candidatură si a listelor de 

susținători la alegerile locale din anul 2020; 

Văzând că cererea de înregistrare este însoțită de lista de susținători prevăzută de 

art.50 alin.1 din  Legea  nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 

locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali cu modificările 

si completările ulterioare ; 

 Constatând că în urma analizei listei de candidați propuși pentru funcția de consilieri 

locali din partea ALIANȚEI USR-PLUS, persoanele desemnate  întrunesc  toate condițiile 

prevăzute de lege mai sus menționate pentru a candida , 

În temeiul art. 52 din Legea  nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 

publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali cu 

modificările si completările ulterioare ; 
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BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE 35 NIMIGEA 

HOTĂRĂȘTE 

 

 

Art.1 Înregistrează lista de candidați propuși din partea ALIANȚEI USR-PLUS, la 

funcția de consilier local la alegerile autorităților administrației publice locale  din anul 2020  

pentru  comuna NIMIGEA 

 Art.2 Dispune  afișarea în termen de 24 ore a  unui exemplar al propunerii de 

candidatură  la sediul  biroului electoral de circumscripţie 35 NIMIGEA, la loc vizibil. 

Art.3 Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul și pe 

pagina de internet a Biroului Electoral de Circumscripție nr. 35 NIMIGEA, 

www.primarianimigea.ro 

           

            Cu drept de contestație în termen de 24 de ore de la afișare la Judecătoria NĂSĂUD. 

 

 
             1.Președinte:   Kertesz Robert      _______________ 

 

 2. Locțiitor:  Pîrțiu Ioan-Tudor          ________________ 

 

 3. Membru: Szekely Carmen-Monica, reprezentant PSD ______________ 

 

 4. Membru: Gliga Simion-Daniel, reprezentant PNL ______________ 

 

 5. Membru: Szekely Susana-Katalina, reprezentant UDMR ______________ 

 

 6. Membru: Săsărman Sînziana, reprezentant Pro România _____________ 

 

 7. Membru: Petraș Ioan-Claudiu, reprezentant PMP _____________ 

 

8. Membru: Găvrilaș Aneta, reprezentant ALDE _________________ 
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