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HOTARAREA NR. 4I II.04.2016
privind stabilirea numlrului de susfinltori necesar pentru depunerea

candidaturilor partidelor politice, alian{elor politice, alianfelor
electorale gi organizafiilor cetlfenilor aparfinf, nd minoritifilor

nafionale qi candidaturilor independente

AvAnd in vedere adresa nr.156611l1.04.2016 prin care Primarul Municipiului
Sebes a comunicat numdrul total de alegdtori inscrigi in Registrul electoral gi in listele
electorale complementare, respectiv 26.161 alegdtori. conform dispoziliilor art.20 din
Legea nr:7l512015 pentiu alegerea autoritSlilor administraliei publice local coroborate
cu dispoziliile pct.2l din HG nr.5212016 pentru aprobarea calendarului acliunilor din
cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale din anul 2016;

In tem'eiuI art.27, alin.(1), lit.e gi al art.49, ahn.2 qi 50, alin.1 gi alin.2 din Legea
nr.1 1 512015 pentru alegerea autoritdfllor administraliei publice local din care rezultd, cd.

pentru fiecare candidat la func{ia de primar gi listd de candidali pentru consiliul local gi

pentru consiliul judelean, respectiv pentru candida{ii independenli pentru funclia de

consilier gi funclia de primar, partidele politice, alianlele politice, alianlele electorale gi

organizatiile cetd{enilor aparjindnd minoritdlilor nalionale trebuie sd prezinte o listd de

suslindtori, care trebuie sd cuprindd minimum lo/o din numdrul total al alegdtorilor
inscrigi in Registrul electoral qi in listele electorale complementare din circumscriplia
pentru care candideazd, dar nu mai putrin de 100 in cazul comunelor, de 500 in cazul
localit[tilor urbane de rangul II si III gi de 1.000 in cazul judelelor, municipiului
Bucuregti, sectoarelor municipiului Bucuregti gi localitdlilor urbane de rangul I;

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE NR.4 SEBES
HOTARA$rE :

Articolul 1: Stabilegte numirul de cel pu{in 500 susfinitori necesar pentru
depunerea candidaturilor partidelor politice, alianlelor politice, alianlelor electorale qi

organizaJiilor cetSlenilor apa(inAnd minoritdlilor nafionale gi candidaturilor
independente,la alegerile locale din data de 5 iunie 2016, conform art.49, aIin.2 9i art.50,
alin.1 qi alin.2 din Legea nr.1 1 512016.

Articolul 2: Prezenta hotdrAre se va afiqa Ia sediul Biroului Electoral de

Circumscriplie nr.4 Sebes qi pe site-ul Primdriei Municipiului Sebes.

Sebes, 11 aprilie 2016
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