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MUNICIPIUL FAGARAS

HOTĂRÂREA NR.  4 / i6.o8.2o2o

Biroul Electoral de Circumscripţie nr.3 - Municipiul Fagaras, în prezenţa tuturor  membrilor,
Având în vedere dispoziţiile art.7 alin.(i),  (4) si (5), art.47 alin.(i)-(5), art.48, art.5o alin.(i)-(2)

art.5i, art.52 si art.54 din Legea nr.  ii5/2oi5 pentru alegerea autorităţile administraţiei publice locale,
pentru  modificarea  Legii  administratiei  publice  locale  nr.2i5/2ooi,  precum  si  pentru  modificarea  si
completarea  nr.393/2oo4  privind  Statutul  alesilor  locali,  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare,
coroborat cu prevederile art.2 -art.5 din Legea nr.84/2o2o privind prelungirea mandatelor autoritatilor
administratiei publice locale si pentru modificarea art.i5i alin.(3)  din  OUG nr.57/20ig privind Codul
administrativ,

Înurmaverificăriituturorînscrisurilordepuseînsusţinereapropuneriidecandidaturălafuncţia
de consilier local  independent al Municipiului Fagaras, Judeţul Braşov  a domnului VEGHEŞ ADRJmv
OCTAVIAN , respectiv propunerea de candidatură, declaraţia de acceptare a candidaturii, copia actului
de  identitate,  declaraţia  de  avere,  declaraţia  de  interese  şi  declaraţia  pe  propria  răspundere  privind
calitateadelucratoralSecurităţiisaudecolaboratoralacesteia,precumşilistadesusţinătoriînnumărul
prevăzut  de  art.5o  alin.i  din  Legea  nr.  ii5/2oi5,  coroborat  cu  prevederile  art.3  -  art.5  din  Legea
nr.84/2o2o,

Constatând respectarea condiţiilor de fond şi de formă prevazute de art.47 - art.48  din Legea
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ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.i  - Admite  candidatura la funcţia  de  consilier local  al  MUNICIPIULUI  FĂGĂRAŞ,  Judeţul
Braşov,  INDEPENDENT,  a domnului  VEGHEŞ ADRIAN OCTAVIAN.

Ar[.2  -  Cu  drept  de  contestaţie în termen  de  24  de  ore  de  la  afişare,  la Judecătoria  Fagaras,
conform art.54 din Legea nr. ii5/2oi5, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.3 -  Prezenta hotarare se aduce la cunostiinta publica prin afisare la sediul Circumscriptiei
Electorale,  din  str.  Republicii  nr.3  Fagaras  si pe  site-ul  institutiei rqqH±ima±ia±±uE±mş.±2 sectiunea
Alegeri locale 2o2o.

Dată astăzi,  i6.o8.2o2o.

3.    DIBICAPOPIIOAN

4.    D-na BOTH CRISTINA

5.    D-na DRAGHICI CIAUDm LENUTA

6.    D-na LUDUIULIANA

7.    D-na pANDREA SIMONA

8.    D-na BALTACANGEm

MEMBHI

LOCŢIITOR'
Judecăto

- reprezentant PSD

- reprezentant PNL

- reprezentant USR

- reprezentant UDMR

- reprezentant

- reprezentant PMP

- reprezentant ALDE
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- reprezentant Partida Romilor Pro Europa


