CIRCUMSCRIPTIA ELECTORALA COMUNALA CIUMANI NR. 18
Pentru alegerea autoritatilor publice locale din anul 2020
Ciumani, Piata Borsos Miklos nr. 208, jud. Harghita

HOTARARE NR. 3

de acceptarea a listei de candidati propus de Uniunea Democrati Maghiari din
RomAnia pentru alegerea Gonsiliului Local al Gomunei Giumani

Biroul Electoral de Circumscriptie nr. 18 Ciumani, Tntrunit in sedintd de lucru la
data de 18 august 2020, verificAnd dosarele de candidaturd aferente listei de
candidati propus de Uniunea Democratd Maghiari din Romdnia (U.D.M.R.) pentru
alegerea Consiliului Local al Comunei Ciumani.
LuAnd Tn considerare:

- HotdrArea nr.2117.07.2020. al Autoritdtii Electorale permanente;
- Hotdrdrea nr.577122.07.2020. privind stabilirea mdsurilor tehnice necesare bunei
organizdri si desfdsurdri a alegerilor locale din anul 2020;
- Legea nr.8412020 privind prelungirea mandatelor autorititilor administratiei publice
locale si pentru modificarea art. 151 alin. (3) din OUG nr.57t2O1g Cod administrativ;
- Legea nr. 13512020 privind stabilirea alegerilor pentru autoritdtile
administratiei
publice locale din anul 2020, precum si a unor mdsuri pentru buna organizare si
desfdsurare a acestora;
- Tindnd cont de dispozitiile art. 46, 47, 49, 50, 51 , s2, sg din Legea nr. 11 slzo1s
pentru alegerea autoritdtilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii

administratiei publice locale

nr.

21512001, precum

si

pentru modificarea

completarea Legii nr. 393/2004 privind statutul alesilor rocari

in temeiul prevederilor art. 27 alin. (1) lit. b., precum si a art. 52 alin. 2

li

din

Legea nr. 11512015 pentru alegerea autoritStilor administratiei publice locale, pentru
modificarea Legii administratiei publice locale nr. 21512001, precum si pentru
modificarea si completarea Legii nr. 39312004 privind Statutul alesilor locali, cu
modificdrile si complatdrile ulterioare, cu unanimitate de voturi:

norAnAsre:
Art. 1. Admite lista de candidati propus de Uniunea Democrati Maghiar6 din
Romania, pentru alegerea consiliului Local al comunei ciumani.

Art. 2 Dispune afisarea unui exemplar din prezenta hotdrAre la avizierul
Biroului Electoral de Circumscriptie nr, 18 Ciumani si pe pagina de internet al
autoritdtii admin istratiei publice locale.
Art. 3. Prezenta poate fi contestati in termen de 24 ore de la data afis6rii Tn
conditiile art.54 alin. (1), (3) si (a) din Legea nr. 11512015 coroborat cu prevederile
art.2 alin (3) din Legea nr.8412020.
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