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H O T Ă R Â R E A  nr. 1.
 din 08 august 2020

privind stabilirea numărului de susţinători necesar
pentru depunerea candidaturilor pentru alegerile locale 2020 

Biroul Electoral de Circumscripţie Comunală nr. 77 Zerind jud. Arad

Având în vedere:
-Adresa primarului Comunei Zerind nr.1265/08.08.2020 prin care se comunică

numărul de alegători rezultat din listele electorale permanente şi complementare ale Comunei
Zerind, jud. Arad;

-prevederile art. 27 alin.1, lit. e, art. 47 alin.1, 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;

-prevederile art.3  si 4 din Legea nr.84/2020 privind prelungirea mandatelor
autoritatilor administratiei publice locale si pentru modificarea art.151 alin.3 din OUG
NR.57/209  privind  Codul administrativ

-prevederile art. 3 alin.1  si 2  din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 2 din
03.08.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor
electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2020;

-prevederile Hotararii Autoritatii Electorale Permanente nr.2 din 17 iulie 2020 privind
aprobarea Metodologiei depunerii dosarelor de candidatura si a listelor de sustinatori la
alegerile locale din anul 2020 .
În temeiul art. 42.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,  

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se stabileşte numărul de susţinători pentru partidele politice, alianţele politice, alianţele
electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale necesar în vederea  depunerii
candidaturii   la funcţia de primar  la  50 de alegători.

Art. 2. Se stabileşte numărul de susţinători pentru partidele politice, alianţele politice, alianţele
electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale necesar în vederea  depunerii
listei de candidaţi pentru consiliul local la  50 de alegători.

Art. 3. Se stabileşte numărul de susţinători necesar pentru depunerea candidaturii independente
pentru funcţia de primar la 50 de alegători.

Art. 4. Se stabileşte numărul de susţinători necesar pentru depunerea candidaturii independente
pentru funcţia de consilier local la 50 de alegători.
             Art. 5.  Pentru candidaturile la consiliul local si functia de primar din Circumscriptia electorala
nr. 77.Zerind, partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale,organizatiile cetatenilor
apartinand minoritatilor nationale si candidatii independenti vor prezenta cate o singura lista de
sustinatori.  
          Art.6.Prezenta hotărâre se afişează la sediul Circumscripţiei nr. 77.Zerind și se publica pe site-ul
oficial al Comunei Zerind.

Președinte Birou Electoral de Circumscriptie nr.77 Zerind
BONDAR HENRIETTE-KATALIN

                                         




