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HOTĂRÂREA NR. 14/01.09.2020 
privind  soluționarea plangerii  formulată de ALIANȚA USR PLUS  

  
Biroul Electoral de Circumscripție nr. 36 Feleacu, întrunit în ședință la data de 01.09.2020, constată 

următoarele: 
Prin plangerea înregistrată sub nr. 56/30.08.2020 Alianța USR PLUS solicită să se dispună: 

 îndepărtarea materialelor de propagandă electorală care nu sunt permise în timpul campaniei 
electorale conform art. 25 alin. (4) din Ghidul AEP al finanțării campaniei electorale la alegerile pentru 
autoritățile administrației publice locale din data de 27 septembrie 2020; 

 obligarea primaului Comunei Feleacu, cu sprijinul organelor de ordine publică la aducerea la 
îndeplinire a deciziei  de îndepărtare a materialelor electorale nelegale, conform art. 79 alin. (8) din 
Legea 115/2015. 

 sesizarea IPJ Cluj în vederea îndeplinirii obligației de constatare și sancționare a faptelor 
contravenționale, conform art. 108 lit. k) coroborat cu art. 110 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 115/2015 

 

Având în vedere prevederile: 
- art. 27 alin. (1) lit. a), art. 80 alin. (1)–(5), art. 108 lit. k) și art. 110 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale 
nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 - Legii nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale și pentru 
modificarea art. 151 alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 - Legii nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din 
anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestora, potrivit căreia data 
desfășurării alegerilor s-a stabilit în ziua de duminică, 27 septembrie 2020; 
 - art. 9 din Regulamentul de organizare și funcționare a birourilor electorale constituite pentru alegerile 
locale din anul 2020, aprobat prin Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 2/03.08.2020; 
 
 Biroul Electoral de Circumscripție nr. 36 Feleacu, în temeiul art. 80 alin. (2) și (3) din Legea nr. 115/2015 
pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale 
nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu 
modificările și completările ulterioare: 
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 

Art. 1. Respinge, cu unanimitatea membrilor prezenți, plangerea formulată de Alianța USR PLUS, avand 
ca obiect îndepărtarea materialelor de propagandă electorală (banner), amplasat de Partidul Mișcarea Populară în 
loalitatea Feleacu - zona ”La tău” și obligarea primarului Comunei Feleacu, cu sprijinul organelor de ordine publică 
la aducerea la îndeplinire a deciziei  de îndepărtare a materialelor electorale nelegale, ca fiind rămasă fără 
obiect.  

 

Art. 2. Respinge, cu majoritatea membrilor prezenți, cererea formulată de Alianța USR PLUS, avand ca 
obiect sesizarea IPJ Cluj în vederea îndeplinirii obligației de constatare și sancționare a faptei contravenționale.  
 

 Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 13 Cluj, în 
termen de cel mult 24 de ore de la data afișării. Contestația se va depune la Biroul Electoral de Circumscripție 
Județeană nr. 13 Cluj. 
 

 Art. 4. Prezenta hotărâre se va afișa la sediul Biroului Electoral de Circumscripție nr. 36 Feleacu, județul 
Cluj și se va publica pe site-ul Primăriei comunei Feleacu: www.comunafeleacu.ro, secțiunea alegeri locale 2020. 
 

Adoptată în data de 01.09.2020, orele 1100. 
 

 

P R E Ș E D I N T E, 
Adrian Popescu 
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 Nr. 60/01.09.2020 

 

 

PROCES-VERBAL 

de afişare  

 

 Având în vedere art. 9 alin. (7) din Regulamentul de organizare și funcționare a birourilor 
electorale constituite pentru alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2020, 
aprobat prin Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 2/03.08.2020, 
 Azi, 01.09.2020, ora 11,30  am procedat la afișarea Hotărârii nr. 14/01.09.2020, adoptată 
de Biroul Electoral de Circumscripție 36 Feleacu, județul Cluj. 
 
 

P R E Ș E D I N T E, 
Adrian Popescu 
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