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HOTĂRÂREA NR. 13/24.08.2020 

privind  respingerea cererii formulată de Partidul Alianța Pentru Unirea Românilor pentru completarea Biroului 
Electoral de Circumscripție nr. 36 Feleacu, județul Cluj  

  
Biroul Electoral de Circumscripție nr. 36 Feleacu, județul Cluj, întrunit în ședință la data de 24.08.2020, 

constată următoarele: 
Prin cererea înregistrată la Biroul Electoral de Circumscripție nr. 36 Feleacu, județul Cluj, sub nr. 45 din data 

de 22.08.2020, Partidul Alianța Pentru Unirea Românilor a desemnat, potrivit art. 26 alin.  (15) din Legea nr. 
115/2015, reprezentantul partidului pentru completarea Biroului Electoral de Circumscripție al comunei Feleacu în 
persoana domnului Roman Cătălin Vasile. 

Având în vedere: 
Procesul-verbal nr. 13/09.08.2020 încheiat cu ocazia completării Biroului Electoral de Circumscriptie nr. 36 

Feleacu, județul Cluj, cu membrii partidelor care au cel putin 7 senatori sau 10 deputati sau care au obtinut 
reprezentare parlamentară la scrutinul anterior, precum si cu reprezentantul grupului parlamentar al minoritătilor 
nationale din Camera Deputaților, potrivit căruia s-a constatat că  toate cele 7  partide si organizatii  si-au desemnat 
reprezentantii in termenul legal; 

Procesul-verbal  nr. 14 din data de 09.08.2020 încheiat  cu ocazia afișării Procesului-verbal nr. 
13/09.08.2020 de completare a  Biroului Electoral de Circumscriptie nr. 36 Feleacu, județul Cluj, cu membrii 
partidelor care au desemnat în termenul legal reprezentanți; 

Prevederile art. 26 alin. (15) cu trimitere la alin. (1) și (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților 
administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 Biroul Electoral de Circumscripție nr. 36 Feleacu, județul Cluj, întrunit în ședință la data de 24.08.2020, în 
temeiul art. 26 alin. (15) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru 
modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 
393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare: 
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 

 Art. 1.Respinge, cu majoritate  de voturi, cererea formulată de Partidul Alianța Pentru Unirea 
Românilor privind completarea Biroului Electoral de  Circumscripție nr. 36 Feleacu, județul Cluj. 
 Art. 2. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Biroul Electoral Județean  nr. 13 Cluj, în termen de 
24 ore, potrivit art. 41 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 si art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020. 

 Art. 3. Prezenta hotărâre se va afișa la sediul Biroului Electoral de Circumscripție nr. 36 Feleacu, 
județul Cluj, și se va publica pe site-ul Primăriei comunei Feleacu: www.comunafeleacu.ro, secțiunea 
alegeri locale 2020. 
 

P R E Ș E D I N T E, 
Adrian Popescu 
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