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HOT,{RAREA NR.s
Privind admiterea propunerii de candidaturl la

Alegerile Locale din data de27 septembrie 2020 pentru func{ia de

PRIMAR AL COMUNEI COGEALAC, din partea Aliantei PSD-PNTCD a domnului
CATI HRISTU

Avdnd tn vedere:

Propunerea de candidaturd la Alegerile Locale din data de 27 septembrie 2020 pentru

functia de PRIMAR AL COMUNEI COGEALAC, a domnului CATI HRISTU, depusd de

ALIANTA PSD-PNTCD, inregistratdla Biroul Electoral de Circumscripfie Comunald nr.26

COGEALAC sub numdrul 201 17 .08.2020,

in conformitate cu prevederile:

- art. tO atin. 3 qi ale art.37 din ConstituJia Romdniei;

- art. 46, art. 47, art. 49, art. 52 alin. 1 qi alin. 2 dinLegea nr. 11512015 pentru alegerea

autoritAtilor administra{iei publice locale, pentru modificarea Legii administra[iei publice

locale nr. 21512001, precum gi pentru modificarea qi completarea Legii nr. 393/2004

privind Statutul alegilor locali;

- art. 3 qi ale art. 4 din Legea nr. 8412020 privind prelungirea mandatelor autoritAtilor

administratiei publice locale gi pentru modificarea art. 151 alin. 3 din Ordonanfa de

urgenfd a Guvernul ui nr. 57 1201 9 privind Codul administrativ.

in temeiul prevederilor att. 9 din Regulamentul de organizare gi funclionare a birourilor

electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2020 aprobat prin Hotdrdrea Biroului

Electoral Central nr.2103.08.2020, coroborate cu cele ale art.27 alin.l lit. b gi ale art. 54 alin. 1

din Legea nr. Il5l20I5 pentru alegerea autoritdtilor administraliei publice locale, pentru

modificarea Legii administraliei publice locale nr.21512001, precum qi pentru modificarea qi

completarea Legii nr.393120Q4 privind Statutul alegilor locali;

norAnA$rE,:

Art. I Se admite propunerea de candidaturd a domnului CATI HRISTU la Alegerile

Locale din data de 27 septembrie 2020 pentru funcfia de PRIMAR AL COMUNEI
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COGEALAC, din partea Aliantei PSD-PNTCD, conform Anexei care face parte integrantd din
prezenta hotdrdre.

Art. 2 Prezenta hotdrdre poate fi contestat[ de cdtre cetS{eni, partidele politice, alian{ele

politice gi alianlele electorale, in termen de cel mult 24 de ore de la data afiqdrii candidaturii.

Contestalia se depune la Judecdtoria Constanta.

Art. 3 in conformitate cu prevederile art. 9 alin. 7 din Regulamentul de organizare qi

funclionare a birourilor electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2020, aprobat prin
Hot[rdrea Biroului Electoral Central nr. 2103.08.2020, prezenta hotdrdre se comunicd persoanelor

interesate qi se afiqeazd,la avizierul de la sediul Biroului Electoral de Circumscriplie Comunald
nr. 26 Cogealac, precum qi pe site-ul instituliei www.primariacogealac.ro, secliunea informatii
publice - anunturi publice -alegeri locale 2020.

Prezenta hotdrdre a fost votatd cu 7 voturi "pentru" ;i 0 " voturi "tmpotrivd" din cei 7

membri prezenti la qedinld, din totalul de 7 membri tnfunc(ie.

PRE$EDINTE LOCTIITOR
Constantin Petrica AdrianCioca


