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HOD{RAREANft. J
Privind numdrul de suslindtori Si lista completd de candidali

Avdnd tn vedere:
o Prevederile art. 7 alin. 6, art.27 alin.2, art. 49 ;i art.59 din Legea nr. ll5l20I5

pentru pentru alegerea autoritdtilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii
administraliei publice locale nr.21512001, precum gi pentru modificarea gi completarea Legii nr.
39312004 privind Statutul alegilor locali, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, coroborate cu
prevederile art. 3 din Legea 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorit6tilor administratiei
publice locale gi pentru modificarea art. l5l alin. (3) din Ordonanla de urgen{d a Guvernului nr.
57 /2019 privind Codul administrativ;

o Prevederile art. ll2 alin. I din OUG nr.5712019 privind Codul administrativ, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare, coroborat cu prevederile art. 7 alin.6 din din Legea nr.
lI5/2015 pentru pentru alegerea autoritdtilor administratiei publice locale, pentru modificarea
Legii administrafiei publice locale nr. 21512001, precum gi pentru modificarea gi completarea
Legii nr. 39312004 privind Statutul alegilor locali, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

o Prevederile Ordinul Prefectului - Judefului Constanfa cu nr. 363113.07.2020,
privind stabilirea numdrului membrilor Consiliului Local Cogealac;

in temeiul prevederilor art.9 din Regulamentul de organizare Sifunclionare a birourilor
electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2020, aprobat prin Hotdtdrea Biroului
Electoral Central nr. 2/ 03.08.2020 :

Horirud{rE

Art. I * lista de sus{indtori pentru candidaturi trebuie sd conlind minim 50 (cincizeci) de
semnituri/susf indtori.

Art.2 - Lista completl de candidifi pentru Consiliul local trebuie sd cuprindd un numdr
de 19 candidafi.

Art. 3 - Prezenta hotirdre se va publica/afiqa, prin grija personalului tehnic auxiliar, pe
site-ul Prim6riei Cogealac, www.primariacogealac.ro, secliunea informatii publice, precum qi la
sediul Biroului Electoral de Circumscripfie nr.26, in vederea aducerii la cunoqtinJa cetdleniilor,
partidelor politice, organizaliilor cetdfenilor aparfindnd minoritdlilor nafionale, alian{elor politice
si aliaiilelor electorale.

Prezenta hotardre a fost aprobatd cu 7 voturi "penlru", , voturi "tmpotriva"
din numdr de 7 membrii prezenti la qedinla, din totalul de 7 membrii in func{ie.
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