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HoTAnAREA NT.2

din data de 11 august 2O2O

privind stabilirea numirului de susfinitori necesari pentru depunerea
candidaturilor partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale 9i organizaliilor

cetd$enilor aparlinind minorititilor electorale gi candidaturilor independente

Biroul Electoral al Circumscripgiei nr. 42 Livada, judetul Arad,

Avind in vedere:
) prevederile art. art.49 alin.2 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autoritatilor

administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2OOl,
precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2OO4 privind Statutul alesilor locali, cu
modificdrile gi completirile ulteriore, "PentrLt fiecare candidat la funclia de primar gi de pregedinte
al consiliului judelean gi listd de candidati pentru consiliul local gi pentru consiliut judefean,
partidele politice, alianfele politice, alianfele electorale gi organizaliite cetdfenilor aparfin6nd
minoritdlilor nafionale trebuie sE prezinte o listd de suslinEtori, care trebuie sd cuprindd
minimum 1o/o din numdrul total al alegdtorilor inscrigi in Registrul electoral gi in listele electorale
complementare din circumscripfia pentru care candideazd, dar nu mai pulin de 100 in cazul
comunelor, de 500 in cazul localitdlilor urbane de rangul II gi III gi de 1.000 in cazul judelelor,
municipiului Bucuregti, sectoarelor municipiului Bucuregti gi localitdfilor urbane de rangul 1." ,

D art. 50 din Legea nr.7L5/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locare,
pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.2L5/2O01, precum si pentru modificarea sr

completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificirile si completbrile
ulteriore, " (1) Candidafii independen[i pentru functia de consilier trebuie sE fie suslinufi de
minimum 1%o din numdrul total al alegdtorilorinscrigiin Registrul electorat gi in tistele electorale
complementare din circumscrip[ia pentru care candideazd, dar nu mai pufin de 100 in cazul
comunelor, de 500 in cazul localitdfilor urbane de rangul II 9i III gi de 1.000 in cazul judelelor,
municipiului Bucuregti, sectoarelor municipiului Bucuregti gi localitElilor urbane de rangul L (2)
Pentru funclia de primar, candidalii independenti trebuie sE prezinte o listd de susfindtori, care
trebuie sd cuprindd minimum 7o/o din numdrul total al alegdtorilor inscrigi in Registrul electorat
gi in listele electorale complementare din circumscriplia pentru care candideazd, dar nu mai
puIin de 100 in cazul comunelor, 500 in cazul oragelor, 1,000 in cazul municipiilor gi sectoaretor
municipiului Bucuregti, precum gi in cazul municipiului Bucuregti, Candida[ii independenli
pentru funcfia de pregedinte al consiliului judetean trebuie sd prezinte o listd de suslindtori,
care sd cuprindd minimum 7o/o din numErul total al alegdtoritor inscrigi in Registrul etectorat gi
in listele electorale complementare din circumscripfia pentru care candideazE, dar nu mai pufin
de 2.000. (3) Nu se admit liste de candidali independenfi pentru func!ia de consilier."

- Prevederile art. 3 ;i art. 4 din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandateror
autorit5tilor administratiei publice locale gi pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanta de
urgen!5 a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ " Art. 3 - Prin derogare de ta
prevederile art.49 alin. (2) Si ale art. 50 din Legea nr. 175/2015, cu modificdrite gi completdrite
ulterioare, la alegerile pentru autoritdtile admi
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minim al sustindtorilor, necesar pentru depunerea candidaturilor, se va reduce la jumdtate. Art.
4-Prin derogare de la prevederile art. 49 alin. (2), art. 50 gi arf. 51 alin. (5) din Legea nr. 1 1 5/201 5, cu

modificdrile gi completdrile ulterioare, la alegerile pentru autoritdlile administra[iei publice locale din

anul 2020, pentru candidaturile la consiliul local gi funclia de primar din aceeagi circumscriplie

electorald, respectiv pentru candidaturile la consiliul judelean gi pregedintele consiliului judelean din

aceeagi circumscrip[ie electorald, paftidele politice, alianlele politice, alianlele electorale, organizaliile

cetdlenilor apartinand minoritdlilor nalionale gi candidatii independenli vor prezenta cAte o singurd

/isfd de suslindtori."

D adresa nr.4524/70.08,2020 a Primarului comunei Livada, prin care comunicd Biroului

Electoral de Circumscripfie nr. 42 Livada, numbrul alegdtorilor rezultafi din listele electorale

permanente;
> aprobatE cu unanimitate de voturi a celor prezenti

in temeiul art.42 din din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice

locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 275/2001, precum si pentru

modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alegilor locali, art.4 9i art.9 din

Regulamentul de organizare si functionare a birourilor electorale constituite pentru alegerile locale

din anul 2020, aprobat prin Hot. nr.2/03.08.2020, adoptatb de Biroul Electoral Central,

HorAnAgrE:

Art.1. (1)Se constatd cE pentru frecare candidat la functia de primar 9i listi de candidati pentru

consiliul local, partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale 9i organizatiile cet5tenilor

aparlinind minorit5lilor nationale, precum si candidatii independenfi trebuie sE prezinte o listd de

suslinitori, care trebuie sd cuprindd minimum un numir de 50 de persoane cu drept de vot, care au

domiciliul sau regedinta in Circumscriptia ElectoralS nr. 42 Livada.

(2)Un susfindtor poate sprijini mai mulfi candida!i la funcfia de consilier local 9i primar.

(3)Lista de susfinbtori se depune intr-un exemplar original gi o copie, la biroul electoral al

circumscriptiei odat5 cu depunerea propunerilor de candidali.

Art.2. Hotb16rea se aduce la cunogtin!5 public5 prin afigare la sediul B,E.C. nr.42 Livada,

precum gi pe site-ul Primdriei (www. livada-arad, ro),

PRESEDINTE, LOCTIITOR

Membri:

3.Doamna Gyaraki Iboica - Iuliana, reprezentantb UDMR

4.Domnul Matig Mircea, reprezentant Pro Rom6nia

5,Doamna Trula Maier Elisabeta Senia, reprezentantd ALDE

Afisatd la sediul Biroului Electoral de Circumscriptie

Comunei Livada (www.livada-arad.ro) azi, 71.08.2020, ora

LOCTIITOR,

Otldcan Mari

nr. 42 Livada gi pe site-ul primdriei

16,15

PRE9EDINTE,
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