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HOTĂRÂREA NR. 7/2020 

Ședința din data de 19.08.2020 

Biroul constituit din: 

Președinte: MUŞINOI CRISTINA-GRAȚIELA 

Locțiitor: CORNEA IOANA 

Membrii: ANCU GEORGETA ANTONELA – USR; 

MAGYARI LEVENTE ALBERT – UDMR; 

BARBĂLATĂ CRENGUŢA – PNL; 

BALAZS BEATRIX – PRO ROMÂNIA; 

MITROFAN MĂDĂLINA-NICOLETA – ALDE; 

MOLDOVAN IULIA-ANDRADA – PSD. 

 

Privind admiterea propunerii listei de candidați pentru Consiliul Local al Comunei Bod 

propusă de PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ (PMP). 

 

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE ELECTORALĂ, 

 

 Constată că lista cu propunerile de candidați pentru funcția de consilier local formulată de 

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ și înregistrată sub nr. 18/16.08.2020 întrunește 

condițiile de formă prevăzute de art. 47 din Legea nr. 115/2015. 

 Propunerea privind lista de candidați pentru funcția de consilier local formulată de 

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ a fost efectuată în scris, în două exemplare originale și 

două copii, sub semnătura conducerii organizației județene și pe baza listelor de susținători, potrivit 

art. 47 alin. 1 din Legea nr. 115/2015. Propunerea de candidatură este însoțită de declarațiile de 

acceptare a candidaturii, declarațiile de avere, declarațiile de interese, declarațiile pe propria 

răspundere privind calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia, semnate și 

datate de candidați, precum și de copia actului de identitate a fiecărui candidat, conform art. 47 

alin. 4 din Legea nr. 115/2015. 

Lista de susținători cuprinde un număr de 70 de persoane, respectiv un număr mai mare 

decât numărul minim necesar de alegători stabilit potrivit art. 49 alin. 2 din Legea nr. 115/2015, 

modificat prin Legea nr. 84/2020 și, de asemenea, stabilit de Biroul Electoral de Circumscripție, 

pe baza numărului de alegători înscriși în Registrul electoral și în listele electorale complementare 

comunicat de Primăria Comunei Bod, respectiv un număr mai mare de 50 de alegători în cazul 

comunelor. Lista de susținători îndeplinește cerințele instituite de art. 51 alin. 1 din Legea nr. 

115/2015, în sensul că aceasta cuprinde: data alegerilor, numele și prenumele candidatului, funcția 

pentru care candidează, numele și prenumele susținătorului, cetățenia, data nașterii, adresa, 

denumirea, seria și numărul actului de identitate, semnătura acestuia, precum și numele și 

prenumele persoanei care a întocmit-o. Susținătorii sunt cetățeni români sau cetățeni ai Uniunii 

Europene cu drept de vot și au domiciliul sau reședința în prezenta circumscripție electorală, 

potrivit art. art. 51 alin. 3 din Legea nr. 115/2015. Potrivit art. 51 alin. alin. 1 teza a doua din actul 

normativ menționat anterior, persoana care a întocmit lista de susținători a depus o declarație pe 

propria răspundere prin care atestă veridicitatea semnăturii susținătorilor.  Lista de susținători a 
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fost depusă într-un exemplar original și o copie la biroul electoral de circumscripție, potrivit art. 

51 alin. 5 din Legea nr. 115/2015. 

În temeiul art. 52 din Legea nr. 115/2015, va admite lista de candidați pentru Consiliul Local 

al Comunei Bod propusă de PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ, privind pe: 

1. Blaj Eronim 

2. Ciche Petre Florin 

3. Durea Mihai 

4. Cristina Eugen-Marius 

5. Blaj Dorin 

6. Șulă Maria 

7. Gnandt Liviu-Marius 

8. Moga Dobrin Ioan 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Admite lista de candidați pentru Consiliul Local al Comunei Bod propusă de PARTIDUL 

MIȘCAREA POPULARĂ (PMP) privind pe: 

1. Blaj Eronim 

2. Ciche Petre Florin 

3. Durea Mihai 

4. Cristina Eugen-Marius 

5. Blaj Dorin 

6. Șulă Maria 

7. Gnandt Liviu-Marius 

8. Moga Dobrin Ioan 

Cu drept de contestație, în termen de 24 de ore de la afişare, la sediul Biroului electoral de 

Circumscripție, de către cetățeni, partide politice, alianțe politice și alianțe electorale. 

 Contestația se depune la Judecătoria Brașov.  

Pronunțată azi, 19.08.2020, ora 11:15. 

 

        Președinte,        Locțiitor, 

          Mușinoi Cristina-Grațiela               Cornea Ioana  

 

 

Aprobată cu votul unanim al membrilor prezenți: 

 

1. ANCU GEORGETA ANTONELA – USR; 

 

2. MAGYARI LEVENTE ALBERT – UDMR; 

 

3. BARBĂLATĂ CRENGUŢA – PNL; 

 

4. BALAZS BEATRIX – PRO ROMÂNIA; 

 

5. MITROFAN MĂDĂLINA-NICOLETA – ALDE; 

 

6. MOLDOVAN IULIA-ANDRADA – PSD 


