
CIRCUMSCRIPTIA ELECTORALĂ NR. 60 ŞEPREUŞ
BIROUL ELECTORAL

HOTARÂREA Nr. 6
din 12 august 2020

privind acceptarea listei de candidaţi pentru fucția de consilieri locali,în cadrul Consiliului localŞepreuș,județul Arad, depusă de Partidul Naţional Liberal(PNL) la Biroul Circumscriptiei Electorale nr.60 Şepreuş „ judetul Arad , pentru alegerile locale din data de 27.09.2020

Biroul Circumscriptiei Electorale nr. 60 Sepreus
Avind in vedere;- prevederile art. 27 alin 1 lit.b si d, si art52 din Legea nr.115/2015 pentru alegereaautoritătilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice localenr.215/2001 , precum si pentru modificareasi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilorlocali
- Hotararea Guvernului României nr. 576/22 iulie privind aprobarea programului calendaristic

pentru realizarea acţiunilor necesare organizării și desfășurării în condiţii bune a alegerilor pentruautoritățile publice locale din anul 2020
- Hotararea nr.2/03.08.2020 a Biroului Electoral Central cu privire la aprobareaRegulamentului de organizaresi functionarea birourilor electorale constituite ;

- Hotararea nr.2/17 iulie 2020 a Autorităţii Electorale Permanente privind aprobareaMetodologiei depunerii dosarelor de candidatură şia listelor de susţinători la alegerile locale din anul2020
-candidaturile depuse de Partidul Naţional Liberat(PNL) pentru functiile de consilieri locali încadrul Consiliului local Șepreuș, județul Arad, dosar depus si inregistrat cu nr.18/12.08.2020 .- examinarea respectării conditiilor legale pentru ca o persoană să poată candida, respectareaconditiilor de fond si de formă a listelor de candidati,precum sialistei sustinătorilor.
-rezultatul votului exprimat in urma supunerii spre aprobareÎn temeiulart. 52 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritătilor administratieipublice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001 „ precum si pentrumodificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali .

HOTARĂSTE;
Art.1 — Admite lista de condidaturi pentru funcţia de CONSILIERI LOCALI în cadrul

Consiliului local Șepreuș,județul Arad,depusă de PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL(PNL) pentru
alegerile din 27 septembrie 2020 .

Art.2 — Prezenta hotărâre poatefi contestată în termen de cel mult 48 de ore dela afisarea
hotărârii si se solutionează de Judecătoria Chişineu Criş, judetul Arad.

Se afiseazăla afisierul BEC nr.60 Şepreuş judetul Arad.

PREŞEDINTE,  LOGTIITOR Membri
COSMA PETRU hsmona 1.Pârvu Alexandru Ovi

/ y 2.Pîrv Florina AdelinaCI] 3.Stana Mihai
4.Ban loan___/
5.Stana loan
6.Suciu Cristian
7.Buhai Loredana-Monica.


