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           BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE NR. 5 
CĂZĂNEȘTI 

      pentru alegerea autorităților  administrației publice locale din anul 2020 
Oraș Căzănești, județul Ialomița, șos. București nr.93 
Telefon: (0243) 264.010  
Fax: (0243) 264397 
E-mail: il.cazanesti@bec.ro 
 
NR. 22/ 12.08.2020 

HOTĂRÂRE 
privind lista de candidați propusă de PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI 

DEMOCRAȚILOR pentru funcția de consilier local 
în cadrul Consiliului Local al Orașului Căzănești 

  
Având în vedere dispozițiile art. 42 din Legea nr. 115/2020 pentru alegerea autorităților 

administrației publice locale, precum și  art.9 și 12 din Hotărârea nr. 2 din data de 03.08.2020 
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare birourilor electorale constituite 
pentru alegerile locale din anul 2020 elaborat de BEC, 

s-a luat spre examinare lista de candidați propusă de PARTIDUL ALIANȚA 
LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR pentru  funcția de consilier local în cadrul Consiliului 
Local al Orașului Căzănești. 

 
În susținerea listei de candidați, conform art. 47 din Legea 115/2015 și Anexa Hotărârii 

AEP nr. 2/17.07.2020 privind aprobarea Metodologiei depunerii dosarelor de candidatură și a 
listelor de susținători  la alegerile locale din anul 2020, au fost depuse, pe suport hârtie, patru 
dosare, din care două în original și două în copie, cuprinzând: un exemplar al listei de candidați, 
conform modelului prevăzut în anexa 2; copii de pe actele de identitate; exemplarele originale ale 
declarațiilor de acceptare a candidaturii, conform modelului prevăzut la anexa 3; exemplarele 
originale declarațiilor de avere și ale declarațiilor de interese, conform modelelor prevăzute în 
anexele 1 și 2 la Legea 176/2010 și exemplarele originale ale declarațiilor pe propria răspundere 
în sensul că au avut sau nu calitatea de lucrători al securității sau de colaborator al acesteia, 
conform modelului prevăzut în anexa OUG nr. 24/2008, conform opisului. 

De asemenea, a fost depusă lista susținătorilor și semnăturile acestora, îndosariate și 
numerotate, având atașată un opis centralizator, pe suport hârtie, conform modelului prevăzut în 
anexa 6. 

În drept, conform art. 52 din Legea 115/2015: 1) Biroul electoral de circumscripție  
examinează respectarea condițiilor legale pentru ca o persoană să poată candida, respectarea 
condițiilor de fond și de formă ale listelor de candidați, precum și ale listei susținătorilor. 
Candidaturile care îndeplinesc condițiile legale sunt înregistrate. Candidaturile care nu 
îndeplinesc condițiile legale de fond și de formă se resping de către biroul electoral de 
circumscripție. 2) Admiterea sau respingerea candidaturilor se face prin hotărâri ale birourilor 
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electorale de circumscripție. 3) Listele de candidați pentru consiliile locale sau județene în care 
există personae care nu îndeplinesc condițiile legale pentru a putea candida se admit în parte, 
doar pentru acei candidați care îndeplinesc condițiile legale. În această situație, pozițiile ocupate 
de candidații admiși în lista de candidature se vor renumerota corespunzător, candidații admiși 
ocupând locurile eliminate imediat superioare poziției din lista în care se află. 4) În situația în 
care listele de candidați sunt admise numai partial, partidele politice, alianțele electorale pot 
retrage lista în vederea completării până la data – limită de depunere. 5) Listele care conțin un 
număr de candidați care îndeplinec condițiile legale pentru a candida mai mare decât numărul 
legal, ptrivit art. 7 alin. 6, vor fi admise în parte, urmând a fi response ultimele propuneri de 
candidature de pe listă și să se admită celelalte, în limita numărului legal de candidați. 

Potrivit art. 4 din Legea 115/2015: (1) Au dreptul de a fi aleși consilieri, primari sau 
președinți ai consiliilor județene cetățenii cu drept de vot care au împlinit, până în ziua alegerilor 
inclusiv, vârsta de cel puțin 23 de ani, dacă nu le este interzisă asocierea în partide politice, 
potrivit art. 40 alin. 3 din Constituția României, republicată. (2) Pot candida numai persoanele 
care au domiciliul pe teritoriul unității administrativ – teritoriale în care urmează să fie alese.  

Conform art. 6 alin. 2 din același act normativ: (2) Nu pot fi aleși: a) cetățenii care fac 
parte din categoriile prevăzute la art. 40 alin. 3 din Constituția României, republicată; b) 
persoanele care fac parte din categoriile prevăzute la alin. 1, precum și persoanele cărora li s-a 
interzis, prin hotărâre judecătorească definitivă, exercitarea dreptului de a fi ales în autoritățile 
publice sau în orice alte funcții publice. 

Conform art. 49 din Legea 115/2015: (1) Partidele politice, alianțele politice și alianțele 
electorale sau organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la 
alegeri pot propune câte o listă de candidați în fiecare circumscripție electorală pentru consiliul 
local, pentru consiliul județean și câte un candidat pentru funcția de primar și pentru funcția de 
președinte al consiliului județean. (2) Pentru fiecare candidat la funcția de primar și de președinte 
al consiliului județean și listă de candidați pentru consiliul local și pentru consiliul județean, 
partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând 
minorităților naționale trebuie să prezinte o listă de susținători, care trebuie să cuprindă minim 
1% din numărul total al alegătorilor înscriși în Registrul electoral și în listele electorale 
complementare din circumscripția pentru care candidează, dar nu mai puțin de 100 în cazul 
comunelor, de 500 în cazul localităților urbane de rangul II și III și de 1000 în cazul județelor, 
municipiului București, sectoarelor municipiului București și localităților urbane de rangul I. 

Conform art. 3 din Legea nr. 84/2020: Prin derogare de la prevederile art. 49 alin. (2) și 
ale art. 50 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, la alegerile pentru 
autoritățile administrației publice locale din anul 2020, numărul minim al susținătorilor, necesar 
pentru depunerea candidaturilor, se va reduce la jumătate., iar conform art. 4 din același act 
normative: Prin derogare de la prevederile art. 49 alin. (2), art. 50 și art. 51 alin. (5) din Legea 
nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, la alegerile pentru autoritățile 
administrației publice locale din anul 2020, pentru candidaturile la consiliul local și funcția de 
primar din aceeași circumscripție electorală, respectiv pentru candidaturile la consiliul județean 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/223616
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/223616
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/223616
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/223616
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/223616
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/223616


 

  
                       3 

 

și președintele consiliului județean din aceeași circumscripție electorală, partidele politice, 
alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale 
și candidații independenți vor prezenta câte o singură listă de susținători. 

Față de aceste aspecte de fapt și de drept, cu unanimitate de voturi, se va dispune admiterea 
în parte a cererii de înregistrare a listei de candidați pentru funcția de consilier local în cadrul 
Consiliului Local al Orașului Căzănești propusă de Partidul Alianța Liberalilor și Democraților. 

Văzând și dispozițiile art. 54 alin. 5 din Legea 115/2015, precum și art. 2 alin. 3 din Legea 
nr. 84/2020,  

 
BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE  

NR. 5 – CĂZĂNEȘTI 
HOTĂRĂȘTE: 

 
1. Admite în parte cererea de înregistrare a listei de candidați pentru funcția de consilier 

local în cadrul Consiliului Local al orașului Căzănești propusă de Partidul Alianța Liberalilor și 
Democraților, de la nr.1 la 15 și de la nr.17-18. 

2. Cu drept de contestație în termen de 24 de ore de la afișare. Contestația se depune la 
Judecătoria Slobozia. 

3. Soluția de înregistrare a candidaturii se va afișa în termen de 24 de ore de către BEC nr. 
5 Căzănești, la loc vizibil, conform art. 52 alin. 7 din Legea 115/2015. 

 
SEMNĂTURI 
1. Săvescu Adrian, în calitate de președinte, 

2. Tudoran Valentin, în calitate de locțiitor, 

3. Ghețu Ionică, în calitate de reprezentant al PSD, 

4. Manolache Mirela, în calitate de reprezentant al PNL,  

5. Herea Florea, în calitate de reprezentant al ALDE, 

6. Radu Paula, în calitate de reprezentant al PMP, 

7. Manole Ion, în calitate de reprezentant al Pro România, 

8. Dascălu Marian, în calitate de reprezentant al USR. 

 






