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HOTĂRÂREA NR.  8/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.49 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.2i5/20oi,  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.57/2oig  privind Codul
administrativ,

În urma verificării listei de candidati  la Consiliul local al Municipiului Fagaras depusa de  catre
ALIANŢA ELECTORALĂ USR PLUS ,

Retinand dispozitiile ordinului Prefectului judetului Brasov nr. 492/i5.o7.2o2o privind stabilirea
numarului membrilor fiecarui consiliu local al comunelor, oraselor si municipiilor din judetul Brasov si
numarul   membrilor Consiliului Judetean Brasov, in care s~a stabilit ca numarul maxim al membrilor
Consiliului Local al Municipiului Fagaras este de ig consilieri,

Constatând respectarea condiţiilor de fond şi de formă ale listei de candidaţi, precum şi a listei
susţinătorilor,  prevazute  de  art.47  -  art.49  din  Legea  nr.ii5/2oi5,  cu  modificarile  si  completarile
U]terî°aîrne'conformitatecuprevederiieart.52a|in.2dinLegeanr.ii5/2oi5,cumodificarileSiCompletarile

ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Ari.i  - Admite lista  de  candidati  pentru  Consiliul  local  al  MUNICIPIULUI  FĂGĂRAŞ,  Judeţul
Braşov  depusa de  catre Organizatia Judeteana  a  ALIANŢEI ELECTORALE USR PLUS.

Art.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€  Fagaras  si  pe  site-ul  institutiei ry]mq±ima±ia±±uE±mş±E2  sectiunea
Alegeri locale 2o2o.

Dată astăzi,  i6.o8.2o2o.

3.    DI BICAPOPIIOAN

4.    D-na BOTH CRISTINA

5.    D-na DRAGHICI CIAUDLA LENUTA

6.    D-na LUDUIULIANA

7.    D-na pANDREA SIMONA

8.    D-na BALTACANGEIA

MEMBRII

LOCŢIITOR,
Judecător

Flucus

- reprezentant PS

-reprezentant pNL    8

- reprezentant USR

- reprezentant UDMR

- reprezentant PRO

- reprezentant PMP

- reprezentant ALD
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- reprezentant Partida Romilor Pro Europa


