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BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE NR. 3

MUNICIPIUL FAGARAS

HOTĂRÂREA NR. 30 / 02.09.2020 
privind sesizarea formulată de USR- Filiala Locală Făgăraş

Biroul Electoral de Circumscripţie nr.3 -  Municipiul Făgăraş, în prezenţa tuturor membrilor,
Având de analizat plângerea USR - Filiala locală Făgăraş (nr. 175 în registrul de intrări/ieşiri) cu privire la 

nerespectarea de către competitorul electoral CÂJU MARIANA a regulilor de campanie electorală pentru alegerile 
locale, în sensul că pe clădirea fostului sediu BRD, la intersecţia străzilor Tăbăcari cu Cîmpului Nou, materialele 
afişate nu se încadrează în prevederile art. 36 alin.(2) si alin(3) din Legea nr.334/2006, depunând în susţinere şi 
poze aferente celor sesizate, plângerea fiind înregistrată şi la B.E.J. nr. 08 Braşov ,

în şedinţa BEC nr.3 -  Municipiul Făgăraş din data de 02.09.2020,

Constată:

I. Plângerea USR -  Filiala Fagaras
La data de 28.08.2020, USR Filiala Fagaras, prin reprezentant Paicu Cristina, în temeiul dispoziţiilor art.80 

alin.2 a formulat o plângere la B.E.J. nr. 08 Braşov împotriva modului în care candidatul independent CÂJU 
MARIANA a înţeles să respecte prevederile Legii nr.l 15/2015, apreciind că au fost încălcate dispoziţiile art.79
alin.4 teza a Il-a din Legea nr. 115/2015.

în cuprinsul plângerii s-a arătat că pe raza Municipiului Făgăraş au fost afişate materiale electorale pentru 
susţinerea candidatului independent CÂJU MARIANA, cu încălcarea prevederilor anterior menţionate la alte 
locuri de afişaj decât cele ce au fost puse la dispoziţie de către autorităţile locale, după cum urmează: pe clădirea 
fostului sediu BRD, la intersecţia străzilor Tăbăcari cu Cîmpului Nou.

în sprijinul plângerii au fost depuse 2 fotografii.
La data de 02.09.2020 (nr.l75 în registrul de intrări/ieşiri), B.E.J. 08 Braşov transmite Hotărârea nr. 

67/01.09.2020 prin care constată că sesizarea privind mesh-urile competitorului electoral CÂJU MARIANA, este 
de competenţa B.E.C. nr. 3 Făgăraş.

Având în vedere aceste considerente, Biroul Electoral de Circumscripţie nr.3 Fagaras a solicitat Poliţiei 
locale Făgăraş, poze pe suport hârtie datate.

Din analiza acestora (nr. 1756 în registrul de intrări/ieşiri) rezultă că sesizarea a rămas fără obiect, mesh- 
urile electorale nu mai sunt postate pe clădirea indicată în plângere.

HOTĂRĂŞTE:

1. Constată ca rămasă fără obiect plângerea formulată de către USR - Filiala locala Făgăraş (nr. 175 în 
registrul de intrări/ieşiri) cu privire la nerespectarea de către competitorul electoral CÂJU MARIANA 
a regulilor de campanie electorală pentru alegerile locale, în sensul că pe clădirea fostului sediu BRD, 
la intersecţia străzilor Tăbăcari cu Cîmpului Nou, nemaifiind postate mesh-uri electorale, conform 
planşelor foto (nr.l76 în registrul de intrări/ieşiri, 02.09.2020 orele 02,13 pm)

Cu drept de contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, contestaţia urinând a se depune la Biroul
Electoral Judeţean nr.8 Braşov.

Dată astăzi, 02.09.2020.

PREŞEDINTE, 
Judecător 

Boghiu Dumitru

LOCŢIITOR,
Jude c ă t o r ^ ^ ^ - >  
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1. D-na STOICA MA
2. D-na BURSOVA RUXANDRA PAULA
3. Dl BICA POPI IO AN
4. D-na BOTH CRISTINA
5. D-na DRAGHICI CLAUDIA LENUTA
6. D-na LUDU IULIANA
7. D-na PANDREA SIMONA
8. D-na BALTAC ANGELA
9. Dl. JOANTA FLORIN IOAN

-  reprezentant PSD
-  reprezentant PNL
-  reprezentant USR
-  reprezentant UDMR
-  reprezentant PRO R
-  reprezentant PMP
-  reprezentant AL
-  reprezentant Partida
-  reprezentant ADN
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