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H O T Ă R Â R E A  nr. 1/08.08.2020
privind stabilirea numărului de susţinători necesar pentru depunerea candidaturilor partidelor politice,
alianţelor politice, alianţelor electorale şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi

candidaturilor independente

Având în vedere dispoziţiile:
-  art. 27 alin. (1) lit. ”e”, art. 47 alin. (1), art. 49 alin. (2), art. 50, art. 51 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, cu modificările și completările locale 

- Art. 3 și art. 4 din Legea nr. 84 /2020 privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei
publice locale şi pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ

- Art. 4 din OUG nr. 44 / 2020 privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice
locale cuprinse în perioada 2016-2020, unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale din
anul 2020, precum şi modificarea Ordonanţei  de urgenţă a Guvernului nr.  57/2019 privind
Codul administrativ

                   Biroul electoral de circumscripţie nr. 10 Geoagiu

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1. Pentru fiecare candidat la funcţia de primar şi listă de candidaţi pentru consiliul local,
partidele  politice,  alianţele  politice,  alianţele  electorale  şi  organizaţiile  cetăţenilor  aparţinând
minorităţilor naţionale trebuie să prezinte o listă de susţinători, care trebuie să cuprindă minimum 250
alegători înscrisi  în  listele  electorale  permanente  si  în  listele  electorale  complementare  din
circumscriptia  electorală nr. 10 Geoagiu.

Art. 2. Candidaţii independenţi pentru funcţia de consilier trebuie să fie susţinuţi de minimum
250 alegători  din numărul  total  al  alegătorilor  înscrişi  în  Registrul  electoral  şi  în listele  electorale
complementare din circumscriptia  electorală nr. 10 Geoagiu .

Art.  3.   Pentru  funcţia  de  primar,  candidaţii  independenţi  trebuie  să  prezinte  o  listă  de
susţinători, care trebuie să cuprindă minimum 250 alegători din numărul total al alegătorilor înscrişi în
Registrul electoral şi în listele electorale complementare din circumscriptia  electorală nr. 10 Geoagiu.

Art.  4.   La  alegerile  pentru  autorităţile  administraţiei  publice  locale  din  anul  2020,  pentru
candidaturile  la  consiliul  local  şi  funcţia  de  primar  din  aceeaşi  circumscripţie  electorală,  partidele
politice,  alianţele  politice,  alianţele  electorale,  organizaţiile  cetăţenilor  aparţinând  minorităţilor
naţionale şi candidaţii independenţi vor prezenta câte o singură listă de susţinători.
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