HOTĂRÂREA nr.26 din 27.04.2016
privind respingerea înregistrarii propunerii de candidatură pentru functia de
primar independent a d-lui Bejan Costica
În temeiul art. 46 - 49, 51 şi 52 din Lg. 115/2015 privind alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice
locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu privire la inregistrarea candidaturii
pentru functia de primar independent a d-lui Bejan Costica,
Biroul Electoral de Circumscripţie nr.2 Moineşti
Din prevederile art. 47 din Lg. 115/2016, reiese faptul că
(1) Propunerile de candidaţi se fac în scris, în două exemplare originale şi două
copii, de către partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale sau
organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la
alegeri,
sub semnătura conducerii organizaţiilor judeţene ale acestora şi pe baza listei
susţinătorilor, iar în cazul candidaţilor independenţi, pe baza listei
susţinătorilor.
(3) Propunerile de candidaţi trebuie să cuprindă numele, prenumele, locul şi data
naşterii, domiciliul, conform actului de identitate, denumirea, seria şi numărul
actului de identitate, ocupaţia, profesia şi apartenenţa politică a candidaţilor, iar
în cazul alianţelor, şi alianţa politică sau electorală care i-a propus.
Propunerile de candidaţi trebuie să fie însoţite de declaraţiile de acceptare a
candidaturii, declaraţiile de avere, declaraţiile de interese şi declaraţiile pe
propria răspundere
(5) Declaraţia de acceptare a candidaturii cuprinde numele, prenumele,
domiciliul, partidul politic sau alianţa care l-a propus, profesiunea, ocupaţia şi
apartenenţa politică a candidatului, consimţământul expres al acestuia de a
candida pentru funcţia respectivă, precum şi precizarea că întruneşte condiţiile
prevăzute de lege pentru a candida.
Legiuitorul a stabilit la art. 50 alin 2 din Lg. 115/2015 că listele de susţinători
trebuie să cuprindă:
~Art. 50. (2) Pentru funcţia de primar, candidaţii independenţi trebuie să
prezinte o listă de susţinători, care trebuie să cuprindă minimum 1% din numărul
total al alegătorilor înscrişi în Registrul electoral şi în listele electorale
complementare din circumscripţia pentru care candidează, dar nu mai puţin de

100 în cazul comunelor, 500 în cazul oraşelor, şi 1.000 în cazul municipiilor,
sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi în cazul municipiului Bucureşti.
Primarul municipiului Moinesti a comunicat Biroului Electoral de
Circumscripţie nr 2 al Municipal Moinesti, prin adresa nr 17478/12.04.2016
numărul total de alegatori ca find de 20.460.
Conform Hotararii nr 1 din 15.04.2016, Biroul Electoral de
Circumscriptie nr 2 al Mun. Moinesti a stabilit: candidații independenți pentru
funcția de primar trebuie să fie susținuți de minimum 500 de persoane
cu drept de vot din numărul total al alegătorilor înscriși în registrul
electoral și în listele electorale complementare ale mun. Moinești, jud.
Bacău.
Sub nr. 42/26.04.2016, s-a înregistrat la acest birou propunerea de
candidatură a domnului Bejan Costica – candidat independent, pentru funcţia de
consiler local.
Propunerea de candidatură a fost însoţită de liste de susţinători, in doua
exemplare originale în care figurează înscrise 8 persoane.
Potrivit art. 52 alin 1 din Lg. 115/2015, Biroul electoral de circumscripţie
examinează respectarea condiţiilor legale pentru ca o persoană să poată candida,
respectarea condiţiilor de fond şi de formă ale listelor de candidaţi, precum şi ale
listei susţinătorilor. Candidaturile care îndeplinesc condiţiile legale sunt
înregistrate. Candidaturile care nu îndeplinesc condiţiile legale de fond şi de
formă se resping de către biroul electoral de circumscripţie. Admiterea sau
respingerea candidaturilor se face prin hotărâri ale birourilor electorale de
circumscripţie
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Respinge cererea de înregistrare a propunerii de candidatură pentru
funcţia de PRIMAR la Municipiul Moinesti, a d-lui Bejan Costica, candidat
independent
Art 2 Prezenta a fost hotarata cu votul majoritatii membrilor biroului electoral
Art.3 Prezenta hotărâre poate fi contestată de către candidat, cetăţeni, partidele
politice, alianţele politice şi alianţele electorale la Judecătoria Moineşti în
termen de 48 de ore de la afişarea prezentei hotarari.
Art.4 Pronunţată astăzi, 27.04.2016
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