
BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE NR. 3
MUNICIPIUL FAGARAS

HOTĂRÂREA NR. 31 /07.09.2020
privind sesizarea formulată de USR- Filiala Locală Făgăraş

l

Biroul Electoral de Circumscripţie nr.3 -  Municipiul Făgăraş, în prezenţa tuturor membrilor,
Având de analizat plângerea USR - Filiala locală Făgăraş (nr. 180 în registrul de intrări/ieşiri) cu privire la 

nerespectarea de către Primarul Municipiului Făgăraş , jud. Braşov a prevederilor art 79 din Legea nr. 115/2015
în şedinţa BEC nr.3 -  Municipiul Făgăraş din data de 07.09.2020,

Constată:

Plângerea USR -  Filiala Fagaras
La data de 04.09.2020, petentul U.S.R.- Filiala Fagaras, prin reprezentant Paicu Cristina, în temeiul 

dispoziţiilor art.80 alin.2 a formulat o plângere la B.E.C. nr. 03 Făgăraş(nr.l80 în registrul de intrări/ieşiri) 
împotriva modului în care Primarul Municipiului Făgăraş, jud. Braşov a aplicat prevederile privind locurile de 
afişaj electoral şi asigurarea amplasării panourilor electorale în cadrul acestora, apreciind că au fost încălcate 
dispoziţiile art.79 din Legea nr. 115/2015.

A

In cuprinsul plângerii s-a arătat că pe raza Municipiului Făgăraş nu au fost amplasate suficiente panouri 
electorale pentru a i se permite petentului realizarea afisajului electoral atât pentru candidaţii săi la alegerile locale, 
cât şi pentru candidaţii săi la alegerile judeţene, astfel apreciind că i se încalcă dreptul de a desfăşura campania 
electorală în special în ceea ce priveşte campania candidaţiilor săi de la nivel judeţean, care ar trebui să beneficieze 
de locuri de afişaj electoral alocate în acest sens.

Totodată apreciază că prin alocarea de panouri insuficiente ca spaţiu de afişaj pentru candidaţii săi pentru 
alegerile locale cât şi pentru cele judeţene, primarul restricţionează în mod ilegal dreptul acestora de a-şi 
populariza candidatura şi de a-şi exercita drepturile conferite de Legea nr. 115/2015.

Având în vedere
art. 1 alin. 1 din Legea nr. 115/2015 - prezenta lege reglementează regimul alegerilor pentru autoritatile 
administraţiei publice locale -  consilii locale, consilii judeţene, primari si preşedinţi ai consiliilor 
judeţene;
art.46 dispune că Propunerile de candidaţi pentru consilierii consilierii pentru primari
şi pentru preşedinţii consiliilor judeţene se fac pe circumscripţii electorale şi se depun birourile 
electorale de circumscripţie cel mai târziu cu 40 de zile înainte de data ,
art.79 alin.l din aceeaşi lege prevede că primarii sunt obligati ca pana la inceperea campaniei 
electorale sa stabilească, prin dispoziţie, locuri speciale pentru afişaj electoral si sa asigure 
amplasarea de panouri electorale in cadrul acestora, ţinând seama de numărul partidelor politice, 
organizaţiilor cetăţenilor apartinand minorităţilor naţionale, alianţelor politice si alianţelor electorale 
care declara ca depun liste de candidaţi, candidaturi pentru funcţia de primar, precum si de candidaţii 
independenţi. Aceste locuri trebuie sa fie situate in zone frecventate de cetateni, fara stanjenirea 
circulaţiei pe drumurile publice si a celorlalte activitati din localităţile respective 
alin.4 al aceluiaşi art.79 din Legea nr.l 15/2015 dispune că este interzisă utilizarea de către un partid 
politic, alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor 
naţionale care participă la alegeri ori candidat independent a locurilor speciale de afişaj electoral, 
astfel încât să împiedice folosirea acestora de către un alt partid politic, alianţă politică, alianţă 
electorală sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori 
candidat independent. Pe un panou electoral, fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală 
sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori fiecare 
candidat independent poate aplica un singur afiş elec; 
art.79 alin.5 - Un afiş electoral amplasat în locurile prevăzute la alin. (1) nu poate depăşi
dimensiunile de 500 mm o latură şi 350 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o reuniune 
electorală, 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură\
art.80 alin.2 teza finală - birourile electorale de circumscripţie soluţionează plângerile ce le sunt 
adresate cu privire la împiedicarea unui partid organizaţii a cetăţenilor apartinand
minorităţilor naţionale, alianţe politice, alianţe electorale ori a unui candidat independent de &si 
desfasura campania electorala in condiţiile prevăzute de lege, precum si plângerile privind incalcarea 
prevederilor art. 64, 65 si 79.

Ţinând seamna de



Hotărârea nr. 71/03.09.2020 a BEJ nr. 8 Braşov privind aplicarea unitară a dispoziţiilor referitoare la 
afişajul electoral, în sensul că afişajul electoral trebuie să fie permis pe ambele părţi ale panourilor 
electorale dacă accesul vizual este permis pe ambele părţi,

Procedând la verificarea situaţiei de fapt de la nivelul Municipiului Făgăraş a rezultat că:
Primarul Municipiului Fagaras, în îndeplinirea obligaţiei impuse de art.79 din lege, a emis Dispoziţia 

nr.731/07.08.2020 prin care a stabilit 8 locuri speciale de afişaj electoral pe raza Municipiului Făgăraş 
din cele 8 locaţii pentru afişaj electoral doar 4 îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege permiţând 
afişajul electoral pe faţă şi pe verso a panoului electoral putându- se realiza afişajul electoral al alianţei 
electorale USR Plus la toate categoriile de funcţii pentru care petentul a propus candidaţi, 
celelalte 4 locaţii nu îndeplinesc condiţiile legale si anume: Spitalul Municipal , Zona Gării , Cartier 
Combinat -  Grădiniţa Pinochio, Cartier Galaţi, neexistând posibilitatea afişării pe verso iar locurile 
libere de pe faţa panourilor electorale nu asigura posibilitatea afişajului pentru toate categoriile de 
funcţii pentru care petentul a propus candidaţi.

In lumina aspectelor de fapt şi de drept de mai sus, cu uman imitate

HOTĂRĂŞTE:

Admite în parte plângerea U.S.R. - Filiala locală Făgăraş (nr. 180 în registrul de intrări/ieşiri) şi obligă 
primarul Municipiului Făgăraş să suplimenteze panourile electorale în vederea realizării unui afişaj electoral în 
condiţiile legii în următoarele locaţii: Spitalul Municipal , Zona Gării , Cartier Combinat -  Grădiniţa Pinochio, 
Cartier Galaţi,

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

Dată astăzi, 07.09.2020.

PREŞEDINTE,
W  A  /Judecător /  CC

Boghiu D

1. D-na STOICA MARIANA

LOCŢIITOR, 
Judecător

Flucus JVÎârius'loan
C

MEMBRII
reprezentant PSD

2. D-na BURSOVA RUXANDRA PAULA -  reprezentant PNL
3. Dl BICA POPI IOAN
4. D-na BOTH CRISTINA
5. D-na DRAGHICI CLAUDIA LENUTA
6. D-na LUDU IUL1ANA
7. D-na PANDREA SIMONA
8. D-na BALTAC ANGELA
9. Dl. JOANTA FLORIN IOAN

-  reprezentant USR
-  reprezentant UDMR
-  reprezentant PRO ROMANIA
-  reprezentant PMP
-  reprezentant ALD
-  reprezentant Partida
-  reprezentant ADN

pr Pro Europa


