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   Nr.49 din18.08.2020 

HOTĂRÂREA Nr. 7 

din  18 august 2020 

 

Privind admiterea candidaturilor depuse de PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ pentru 

funcţia de consilier local  al comunei Ibăneşti  la alegerile locale din data de 27 septembrie 

2020  

 

Biroul electoral de circumscripție locală nr. 58 Ibănești, județul Mureș, întrunit în ședință la 

data de 18 august 2020. 

Având în vedere, propunerile de candidați pentru funcția de consilier local al comunei 

Ibănești la alegerile locale din data de 27.09.2020 ale PARTIDULUI MIȘCAREA POPULARĂ 

(PMP), înregistrate cu nr.47 din 18.08.2020. 

Analizând condiţiile de fond şi de formă și ținând cont de faptul că aceste propuneri 

îndeplinesc condițiile prevăzute de dispozițiile art. 46, art. 47 și art. 49 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; 

Având în vedere prevederile pct. 38 din H.G. nr. 576/2020 pentru aprobarea programului 

calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare organizării şi desfăşurării în bune condiţii a 

alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020; 

În temeiul prevederilor art. 42, art. 52 alin. (1), alin. (2), alin. (7) și ale art. 54 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 precum și 

prevederilor art. 3, art. 9 alin. (1) din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 2/03.08.2020 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a birourilor electorale constituite pentru 

alegerile locale din anul 2020 modificările și completările ulterioare, 

 

 

 

 



 

 

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE NR.58 IBĂNEȘTI 

                                            

H O T Ă R Ă Ş TE: 

 

 

Art.1 Se admit candidaturile, depuse de Partidul Mișcarea Populară pentru funcţia de 

consilier local al Comunei Ibăneşti la alegerea autorităților administrației publice locale din data de 

27 septembrie 2020. 

Art.2. Cu drept de contestație de către cetățeni, partide politice, alianțe politice și alianțe 

electorale în termen de cel mult de 24 de ore de la data afișării prezentei hotărâri și a listei de 

candidați . 

Art.3 Prezenta hotărâre, cât şi lista de candidați se afișează la sediul Biroul electoral de 

circumscripţie comunală nr.58 Ibăneşti și pe site-ul comunei Ibănești: www.ibanesti.ro  

 

               Preşedinte   B.E.C.  58                                        Locţiitor 

            Dan Codruţa-Alexandrina                                        Băcilă Gheorghe-Ioan 

 

       

 

Membrii:  

1. Cazac Ioana-Maria  -  reprezentant  P.S.D. 

2. Feier Marinel-Florin  -  reprezentant P.N.L. 

3. Suceava Andrei-Ionuț - reprezentant U.S.R. 

4. Kocsis  Gábor - reprezentant U.D.M.R. 

5. Ilic Maria-Petronela  -  reprezentant  PRO România 

6. Ciurba Ioan-Dumitru – reprezentant P.M.P. 

7. Farcaș Doris  -  reprezentant  A.L.D.E. 

 

   

http://www.ibanesti.ro/

