ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA LIVEZILE
CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ NR. 42 LIVEZILE
Biroul Electoral de Circumscripţie
Com.Livezile, sat Livezile, str.Principală, nr.59, Sala de şedinţe, jud. Alba
Tel. 0769298343
HOTĂRÂREA nr. 8/17.08.2020
Privind acceptarea candidaturilor pentru Consiliul Local Livezile,
candidați din partea PMP,
pentru funcțiile de consilieri locali ai Comunei LIVEZILE
În exercitarea atribuţiilor prevăzute de art. 27 alin. (1) lit.b), art. 46, art.47, art. 51
alin.(1) şi (5), art. 52 alin.(2) și art. 54 din Legea 115 din 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 şi ale punctelor 37 la 38 din Anexa la HGR nr. 576/2020
pentru aprobarea programuli calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare
organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru autoritățile publice locale din
anul 2020,
Examinând propunerile de candidați la funcţiile de consilieri locali pentru
CONSILIUL LOCAL LIVEZILE, depuse de Partidul Mişcarea Populară, înregistrată la
BEC nr. 42 – Livezile sub numărul 39 din 17.08.2020,
Biroul Electoral de Circumscripţie Comunală nr. 42 – Livezile constată
următoarele:
La data de 17.08.2020, s-au depus în 2 exemplare originale şi două xerocopii la
BEC nr. 42 – Livezile, din partea Partidului Mişcarea Populară, propunerile de candidați
pentru Consiliul Local Livezile – funcțiile de consilieri locali, împreună cu actele
prevăzute de art. 47 din Legea nr. 115/2015 cu modificările și completările ulterioare, şi
Hotărârea nr. 2 adoptată de Autoritatea Electorală Permanentă în data de 17.07.2020 .
Verificând îndeplinirea condiţiilor de fond prevăzute de Legea nr. 115/2015 pentru
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare:
- art. 4 alin. 1- privind vârsta
- art. 4 alin. 2 - privind privind domiciliul;
- art. 6 alin. 2 - privind interdicţiile,
precum şi respectarea condiţiilor de fond şi de formă pentru lista de candidaţi depusă,
cu respectarea prevederilor Legii 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;
- art. 7 alin. 1 - candidaturile fiind depuse de către partidul politic –Partidul
Mişcarea Populară;
- art. 7 alin. 1 teza ultimă - nefiind reprezentate ambele sexe;
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Cu unanimitate, membrii Biroului Electoral de Circumscripție nr. 42 Livezile,
apreciază că în lipsa unei sancțiuni prevăzute de textul de lege nu se pot respinge
cndidaturile propuse de PMP.
- art. 7 alin. 5 - o persoană poate candida în acelaşi timp pentru funcţia de
consilier local, de consilier județean şi de primar. O persoană poate candida în acelaşi
timp pentru funcția de consilier local şi de consilier județean;
- art. 7 alin. 6, numărul de candidați de pe fiecare listă poate fi mai mare decât
numărul de consilieri stabilit potrivit legii administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată cu modificările și completările ulterioare, cu până la un sfert din numărul
mandatelor, fracțiunile se întregesc la cifra 1, indiferent de mărimea acestora ;
- art. 7 alin. 7 candidaţii înscrişi în listă nefigurând pe o altă listă de candidaţi
înregistrată la biroul electoral de circumscripţie;
- art. 47 alin. 1 - fiind semnate de conducerea organizației județene şi pe baza
listei susținătorilor înregistrată la BEC nr. 42 Livezile sub nr. 32/16.08.2020;
- art. 47, alin. 3 şi 4 - lista cuprinzând toate datele prevăzute de lege;
- art. 47, alin. 5 - declarațiile de acceptare a candidaturilor cuprinzând toate datele
prevăzute de lege;
- art. 49 alin. 2 – lista de susţinători în număr de 58.
Biroul Electoral de Circumscripție nr. 42 - Livezile, constată că au fost
îndeplinite toate cerinţele stipulate de textele legale precizate mai sus.
Propunerea de candidatură, depusă în 2 exemplare originale şi 2 copii, este
însoţită de:
- declaraţiile de acceptare a candidaturilor în 2 exemplare originale şi două copii,
datate şi semnate olograf, conform modelului prevăzut în anexa la Hotărârea Autorității
Electorale Permanente nr.2/17.07.2020 pentru aprobarea Metodologiei depunerii
dosarelor de candidatură și a listelor de susținători la alegerile locale din anul 2020
- declaraţiile pe proprie răspundere în 2 exemplare originale şi două copii,
datate şi semnate olograf, prevăzute de art. 5 alin. 1 din O.U.G. nr. 24/2008 privind
accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, cu modificările şi completările
ulterioare aduse prin Legea nr. 293/2008 ;
- declaraţiile de avere şi de interese, în 2 exemplare originale şi două copii,
datate şi semnate olograf, completate conform modelelor stabilite în anexele Legii nr.
176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor şi demnităților publice, pentru
modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea şi
funcționarea Agenției de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor
acte normative, ale vechiului Cod Penal, ale Legii 286/2009 privind Codul Penal, ale
Legii 571/2003 privind Codul Fiscal şi ale Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
Biroul Electoral al Circumscripţiei 42 – LIVEZILE, constată că au fost îndeplinite
cerinţele de formă și de fond menţionate în prevederile legale arătate mai sus și
constatând îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru acceptarea candidaturilor,
Biroul Electoral al Circumscripţiei Comunale nr. 42 - Livezile,
În temeiul art. 52 alin. (2) din Legea 115 din 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,
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HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Admite candidaturile pentru Consiliul Local Livezile, la alegerile
locale din 27 septembrie 2020, depuse de Partidul Mişcarea Populară, lista de
candidaţi fiind în următoarea componenţă nominală:
Nr.
crt
1.

Numele şi prenumele
candidatului
MULEA NICUȘOR

2.

MULEA AUREL

3.

MIHACEA SIMION

Apartenenţa politică

Profesia

Partidul Mișcarea
Populară
Partidul Mișcarea
Populară
Partidul Mișcarea
Populară

Subofițer MAI

Ocupaţia
candidatului
Pensionar

Sudor

Muncitor

Frezor

Pensionar

Art. 2. Dispune înregistrarea candidaturii admise şi afişarea unui exemplar din
propunerea de candidatură la sediul Biroului Electoral al Circumscripţiei Comunale nr.
42 - Livezile.
Art. 3. Un exemplar din propunerea de candidatură se afişează la Biroul Electoral
al Circumscripţiei 42 – LIVEZILE, în termen de 24 de ore de la înregistrare.
Art. 4. Prezenta hotărâre poate fi de contestată în termen de cel mult 24 de ore de
la data afişării prezentei hotărâri, la Judecătoria Aiud, în condiţiile prevăzute de art. 52
alin.(7), art. 54 alin. (1), (4) și (5) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările
ulterioare, coroborate cu cele ale art. 2 alin.(3) din Legea nr. 84/2020.
Adoptată astăzi, 17.08.2020 ora 16.00.
PREȘEDINTE,
Jud. ROMAN MIHAI
LOCŢIITOR,
COSTAN CAMELIA OTILIA
Membrii:
1. Băban Anca –PSD ________________
2. Gligor Radu –PNL ________________
3. Mif Adelina Raluca –USR ____________
4. Irimie Florina Maria-PRO ROMÂNIA ____________
5. Moga Valerica-PMP _________________
6. Josan Luminița Daniela-ALDE _________________
C.C./2 ex.
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