Biroul electoral de circumscripţie comunală nr. 63
SĂLIȘTEA, str. Joseni, nr. 449, etaj 1, județul Alba

HOTĂRÂREA NR. 6/18.08.2020
privind admiterea candidaturii pentru funcţia de primar al
Comunei Săliștea la alegerile din data de 27 septembrie 2020
Biroul Electoral de Circumscripție nr. 63 Săliștea întrunit în ședință în data de 18 august 2020;

Analizând propunerea de candidat pentru funcția de primar înregistrată la Biroul Electoral
de Circumscripție nr. 63 Săliștea cu nr. 24/17.08.2020 însoțită de declarația de acceptare a
candidaturii, lista de susținători și documentele aferente dosarului de candidatură (declaraţie de
avere, declaraţie de interese şi declaraţie pe propria răspundere în sensul că a avut sau nu calitatea
de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia) depuse de PNL - Partidul Național Liberal,
am constatat următoarele:
- dosarele de candidatură îndeplinesc condițiile de formă și de fond, fiind în concordanță cu
prevederile legale în materia alegerii autorităților administrației publice locale;
- listele de susținători conțin un număr de 384 semnături valide;
Ținând cont de prevederile Hotărârii nr. 1/10.08.2020 a Biroului Electoral de Circumscripție
nr. 63 Săliștea 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 Săliștea la alegerile din data de 27 septembrie
2020.
Un exemplar al propunerii de candidatură a fost afișat în termen de 24 de ore de la
înregistrare, la sediul Biroului electoral de circumscripție nr. 63 Săliștea conform procesului verbal
de afișare nr. 27/17.08.2020
Exemplarele nr. 3 și 4 ale dosarelor de candidatură certificate prin semnătura președintelui
biroului au fost restituite deponentului.
Având în vedere prevederile:
- art. 4 alin. 1, art. 4 alin. 2, art. 6 alin. 2, art. 7 alin. 1, art. 27 alin. 2, art. 46, art. 47, art.
49 alin. 2, art. 50, art. 51, art. 52 alin. 7 și art. 54 alin. 1 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea
pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației
publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004
privind Statutul aleșilor locali;
- Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice,
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor
acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 3-5 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;
- O.U.G. nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, cu
modificările și completările ulterioare;
- Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare organizării și
desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul
2020 aprobat prin H.G. nr. 576/2020;
- Metodologiei depunerii dosarelor de candidatură și a listelor de susținători la alegerile
locale din anul 2020 aprobată prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. nr. 2/17 iulie
2020;
Luând în considerare prevederile art. 9 din Regulamentul de organizare și funcționare a
birourilor electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2020 aprobat prin Hotărârea
Biroului Electoral Central nr. 2/3 august 2020;

În conformitate cu prevederile art. 27 alin. 1 lit. b, art. 42 și art. 52 alin. 2 din Legea nr.
115/2015 pentru alegerea pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru
modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si
completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE
Art. 1. Constată că propunerea pentru funcția de primar al Comunei Săliștea depusă de
PNL - Partidul Național Liberal, respectă și îndeplinește condițiile de formă și de fond, fiind în
concordanță cu prevederile legale în materia alegerii autorităților administrației publice locale.
Art. 2. Admite candidatura domnului STĂNILĂ AUREL-EMIL din partea PNL - Partidul
Național Liberal, pentru funcția de primar al Comunei Săliștea la alegerile locale din data de 27
septembrie 2020.
Art. 3. Acceptarea candidaturii poate fi contestată de către cetățeni, partidele politice,
alianțele politice și alianțele electorale în termen de cel mult 48 de ore de la data afișării
candidaturii, la Judecătoria Alba Iulia.
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