
 

Biroul electoral de circumscripţie comunală nr. 63 

SALISTEA, str. Joseni, nr. 449, etaj 1, județul Alba 
 

 

HOTĂRÂRE nr. 1/10.08.2020 

privind aducerea la cunoștință publică a numărului de alegători rezultat din 

Registrul electoral și înscriși în  listele permanente, precum și a numărului de 

susținători pentru alegerea autorităților administrației publice locale ale comunei 

Salistea la alegerile din data de 27 septembrie 2020 

 

Luând în considerare adresa Primăriei comunei Salistea nr. 3243/08.08.2020 prin care 

a fost comunicat numărul de alegători rezultat din Registrul electoral și listele electorale 

complementare (înregistrată la Biroul electoral de circumscripție nr. 63 Salistea cu nr. 

10/08.08.2020); 

În temeiul:  

- art. 20, art. 27 alin. 1 lit. e,  art. 49 alin. 2, art. 50 din Legea nr. 115/2015, pentru 

alegerea pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii 

administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii 

nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali; 

- art. 3 din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților 

administrației publice locale și pentru modificarea art. 151 alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2009 

privind Codul administrativ; 

-  in temeiul art. 50, alin. (2), 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 și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile art. 3 din 

Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale 

şi pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, din care rezultă că pentru fiecare candidat la funcţia de primar 

şi listă de candidaţi pentru consiliul local şi pentru consiliul judeţean, respectiv pentru 

candidaţii independenţi pentru funcţia de consilier și funcţia de primar, partidele politice, 

alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor 

naţionale trebuie să prezinte o listă de susţinători, care trebuie să cuprindă minimum 1% din 

numărul total al alegătorilor înscrişi în Registrul electoral şi în listele electorale 

complementare din circumscripţia pentru care candidează, dar nu mai puţin de 100 în cazul 

comunelor, de 500 în cazul localităţilor urbane de rangul II şi III şi de 1.000 în cazul 

judeţelor, municipiului Bucureşti, sectoarelor municipiului Bucureşti şi localităţilor urbane 

de rangul I 

În conformitate cu prevederile art. 9 din Hotărârea nr. 2/03.08.2020 a Biroului 

Electoral Central privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

birourilor electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2020,  

 

HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. Biroul electoral de circumscripție nr. 63 Salistea aduce la cunoștință publică 

numărul de alegători rezultat din Registrul electoral și înscriși în listele electorale 

complementare, pentru alegerea autorităților administrației publice locale ale comunei 

Salistea la alegerile din data de 27 septembrie 2020: 1896 alegători. 



Art. 2. Biroul electoral de circumscripție nr. 63 Salistea stabilește, pe baza numărului 

de alegători înscriși în Registrul electoral și în listele electorale complementare,  numărul de 

susținători necesar pentru depunerea candidaturilor partidelor politice, alianțelor politice, 

alianțelor electorale și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale și 

candidaturilor independente pentru funcția de primar/consilier local al comunei Salistea, 

numărul minim de susținători astfel: 

a.) pentru candidatul la funcția de primar și lista de candidați pentru consiliul local  

partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând 

minorităților naționale trebuie să prezinte o listă de susținători, care trebuie să cuprindă 

minimum 50 alegători înscriși în Registrul electoral și în listele electorale complementare din 

circumscripția electorală comunală nr. 63 Salistea; 

b.)  candidații independenți pentru funcția de consilier trebuie să fie susținuți de 

minimum 50 alegători înscriși în Registrul electoral și în listele electorale complementare din 

circumscripția electorală comunală nr. 63 Salistea; 

c.) pentru funcția de primar, candidații independenți trebuie să prezinte o listă de 

susținători, care trebuie să cuprindă minimum 50 alegători înscriși în Registrul electoral și în 

listele electorale complementare din circumscripția electorală comunală nr. 63 Salistea. 

Prezenta hotărâre se va afișa la sediul Biroului electoral de circumscripție comunală 

nr. 63 Salistea. 

Salistea, 10 august 2020 
 

       PRESEDINTE 

     MATEI MARIA         

   

     LOCŢIITOR 

IRIMIE NICOLETA SIMONA                   MEMBRI B.E.C. NR.63, SALISTEA 

1. Voina Haralambie (PSD)  

2. Sas Iacob (PNL)  

3. Pop Sebastiana-Ioana (USR)   

4. Iosif Flavius-Cosmin (ALDE)  

5. Molodet Maria-Teodora (PMP) 

6. Cernat Nicolae-Adrian (Pro-Romania) 

 
 


