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NR. 1/10.08.2020

HOTĂRÂRE
NR. 1/10.08.2020

Privind stabilirea numărului minim de susținători și a listei complete de candidați
Circumscripției Electorale Nr. 4 Corabia

la nivelul

Având în vedere:
- Prevederile art.7 alin. 6 din Legea 115/2015 pentru alegerea administrației publice locale, pentru
modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și
completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, potrivit cărora numărul de candidați de
pe fiecare listă poate fi mai mare decât numărul de consilieri stabilit potrivit prevederilor Legii
administrației publice locale nr. 215/2001, republicate, cu modificările și completările ulterioare, cu
până la un sfert din numărul mandatelor; fracțiunile se întregesc la cifra 1, indiferent de mărimea
acestora.

- Prevederile art. 49 și art. 50 din Legea 115/2015 pentru alegerile autorităților administrației publice
locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru
modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali potrivit cărora pentru
fiecare candidat la funcția de primar și lista de candidați la consiliul local, partidele politice, alianțele
politice, alianțele electorale trebuie să prezinte o listă de susținători care trebuie să cuprindă minimum
1% din numărul total al alegătorilor înscriși în Registrul electoral și în listele electorale complementare
din circumscripția pentru care candidează, dar nu mai puțin de 100 în cazul comunelor.

- Prevederile art. 27 alin. 1 lit. e din Legea 115/2015 pentru alegerile autorităților administrației publice
locale, potrivit cărora birourile de circumscripție electoral stabilesc numărul de susținători necesar
pentru depunerea candidaturilor.

- Prevederile art. 3 din Legea 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice
locale și pentru modificarea art. 151 alin. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit cărora prin derogare de la prevederile art. 49 alin. 2 și ale art. 50 din Legea
nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, la alegerile pentru autoritățile administrației
publice locale din anul 2020, numărul minim al susținătorilor, necesar pentru depunerea candidaturilor,
se va reduce la jumătate;

- Prevederile art. 4 din Legea 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice
locale și pentru modificarea art. 151 alin. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit cărora la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul
2020, pentru candidaturile la consiliul local și funcția de primar din aceeași circumscripție electorală,
respectiv pentru candidaturile la consiliul județean și președintele consiliului județean din aceeași
circumscripție electorală, partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile
cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidații independenți vor prezenta câte o singură listă
de susținători;

- Prevederile Ordinului Prefectului Jud.Olt nr. 203/15.07.2020 potrivit căruia numărul de consilieri
locali pentru orasul Corabia este de 17;

- Adresa nr. 11460/08.08.2020 a Primăriei Corabia, potrivit căreia sunt înscriși un număr total de
alegători de 14414 alegatori, din care: 14.393 inscrise in registrul electoral si 21 de cetateni ai Uniunii
Europene cu drept de vot.

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. 1 din Regulamentul de organizare și funcționare a birourilor
electorale constituite pentru alegerile locale din 2020 aprobat prin Hotărârea nr. 2/03.08.2020 a Biroului
Electoral Central,

BIROUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPȚIEI NR. 4
ORAS CORABIA, JUD.OLT

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Numărul de susținători necesar pentru depunerea candidaturii la funcția de primar, sau pentru
fiecare listă de candidați pentru consiliul local, este de 250 alegători.
Art.2. Prin lista completă de candidați se înțelege lista care cuprinde un număr de 17 candidați pentru
Consiliul Local al Orasului Corabia.

Prezenta Hotărâre se afișează la sediul Biroului Electoral de Circumscripție nr. 4.

PREȘEDINTE,
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LOCȚIITOR,
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