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HOTARAREA NR. 9/2020
privind admiterea listei candidaturilor depusa de PARTIDUL PRO ROMANIA, pentru
alegerea in functiile de consilier local, in cadrul Consiliului local General Berthelot,
la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020

Biroul Electoral de Circumscriptie Comunala Nr. 38 General Berthelot, judetul Hunedoara,
intrunit in sedinta din data de 17 august 2020;
Examinand dosarele de candidatura depuse pentru alegerile locale din data de 27 septembrie
2020, pentru functiile de consilieri ai Consiliului local General Berthelot, propuse de Partidul Pro
Romania si constatand ca sunt indeplinite conditiile legale de fond $i de forrna pentru inregistrarea
acestor candidaturi;
Tinand cont de prevederile Hotararii nr. 2/2020 privind aprobarea Metodologiei depunerii
dosarelor de candidatura si a listelor de sustinatori la alegerile locale din anul 2020,cu rectificarea
ulterioara, a Hotararii Autoritatii Electorale Permanente nr. 1/2016 pentru aprobarea modelului listei
sustinatorilor care va fi folosit la alegerile locale, cu rnodificarile ulterioare;
in conformitate cu prevederile art. 4 alin. ( 1) si (2), art. 7 alin. ( 1) $i (6), art. 27 alin. ( 1 ), lit.
b), art. 46, art. 47, art. 49 alin. (1) si (2), art. 52 alin. (1) $i art. 54 alin. (1), (3) si (4) din Legea nr.
115/2015 pentru alegerea autoritatilor adrninistratiei pub lice locale, pentru modi:ficarea Legii
administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea $i completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul alesilor locali, coroborate cu prevederile, art. 2 alin. (3), art. 3 $i art. 4 din
Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autoritatilor administratiei publice locale ~i pentru
modi:ficarea art. 151 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ.
in temeiul prevederilor art, 42 coroborate cu prevederile art. 52 alin. (2) din Legea nr.
115/2015, pentru alegerea autoritatilor adrninistratiei publice locale, pentru modificarea Legii
administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea $i completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul alesilor locali $i a art. 3 din Hotararea Biroului Electoral Central nr.
2/03.08.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare $i functionare a birourilor electorale
constituite pentru alegerile locale din anul 2020,
HOTARASTE:
Art. 1 Se admite lista candidaturilor depusa de Partidul Pro Romania, pentru alegerea in
functiile de consilier in cadrul Consiliului local General Berthelot, la alegerile locale din data de 27
septembrie 2020, de la pozitia 1, la pozitia 3 si in consecinta se procedeaza la inregistrarea acesteia.

