ROMANIA
TUDETUL ARAD
BTROUL ELECTORAL DE C|RCUMSCRIPT|E

NR.25 CONOP

HOTANAREA

NT.l

din data de 09.08.2020
privind stabilirea numErului de suslin5tori necesari pentru depunerea
candidaturilor partidelor politice, alianlelor politice, alianlelor electorale gi organizatiilor cetbtenilor
apa(inAnd minoritbtilor electorale gi candidatu rilor independente

Biroul electoral al Circumscripliei nr.25 Conop, iudetul Arad.
Av6nd in vedere:

alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiel
publice locale nr.2L512001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr' 39312004
privind Statutul alesilor locali;

administratiei publice locale si pentru modificarea aft. 151 alin. (3) din Ordonanta
urgenta a Guvernului nr. 57120t9 privind Codul administrativ

in

de

al 6ircumscripliei nr,25 Conop, numbrul alegbtorilor rezultali din listele electorale permanente;
temeiul art.42 din din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice

locale, pentru modificarea Legiiadministratiei publice locale nr.2L5l2O01, precum si pentru modificaree

si completarea Legii nr.39312004 privind Statutul alesilor locali;

HorAnAgrE:

Pentru fiecare candidat la functia de primar si lista de candidati pentru consiliul local
partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetatenilor apaftinanc
minoritatilor nationale, trebuie sa prezinte o lista de sustinatori, care va cuprinde un numbr de minim 5(

Aft.l.

de persoane cu drept de vot, care au domiciliul ori resedinta in Circumscriptia electorala nr'25 Conop,
Un sustinator poate sprijini mai multi candidati la functia de consilier local si primar'

Lista de sustinatori se depune intr-un exemplar original

si o copie, la biroul electoral

a

circumscriptiei o dat5 cu depunerea propunerilor de candidati.
Aft.2. Candidatii independenti pentru functia de primar 9i functia de consilier trebuie sa prezinte t

lista de sustinatori, care va cuprinde un numdr de minim 50 de persoane cu drept de vot, care at
domiciliul ori resedinta in Circumscriptia electorala nr.25 Conop.
Art.3.Cu ducere la indeplinire a prezentei hotbrAri se incredinteazb pregedintele Biroului electora
de circumscriptie nr.25 Conop gi candidalii la funcliile mentionate la art.1 gi 2 din prezenta hotbr6re.

Art.4. Hotirdrea

se comunic5:

a) Biroului Electoral al Circumscripliei nr.25 Conop;
b) Prin afisare;

n

