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H O T Ă R Â R E A  nr.  11 / 2016 

privind  aprobarea înlocuirii reprezentantului ALDE în Biroul Electoral al Secţiei de Votare nr. 205  

 

 

 Biroul electoral de circumscripţie nr. 10 Geoagiu 

Având în vedere  cererea înregistrată sub nr. 140/01.06.2016, depusă de  ALDE – organizaţia 

judeţeană Hunedoara prin care solicită înlocuirea domnului Murgu Ioan Cosmin, din cauza 

problemelor grave de sănătate care nu îi permit desfăşurarea activităţii în cadrul biroului electoral.; 

  Analizând Procesul – verbal nr. 129/28.05.2016 încheiat cu ocazia completării Biroului 

Electoral al Secţiei de Votare nr. 205  cu reprezentanţii partidelor politice, prin care reprezentantul 

ALDE în BESV 205 a fost desemnat domnul Murgu Ioan Cosmin; 

 Constatând că sunt îndeplinite condiţiile legale de formă şi de fond prevăzute  de  art. 43 alin. 

(2)  Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea 

Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul alesilor locali, în sensul că pentru motive intemeiate, apreciate de la caz la 

caz, reprezentantii partidelor politice sau organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale 

care participa la alegeri in birourile electorale pot fi inlocuiti, la cererea celor care i-au propus, cu 

aprobarea biroului electoral ierarhic superior, pana in preziua votarii, iar in caz de deces, imbolnaviri 

sau accidente, chiar si in ziua alegerilor; 

 În baza Procesului – Verbal de şedinţă nr. 141/01.06.2016 al Biroului electoral de 

circumscripţie nr. 10 Geoagiu; 

 În temeiul prevederilor art. 42 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul alegerilor locale,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 

            Art.1. Aprobă cererea de înlocuire a reprezentantului ALDE în Biroul Electoral al Secţiei de 

Votare nr. 205, din Circumscripţia electorală nr. 10 Geoagiu, în sensul înlocuirii domnului Murgu Ioan 

Cosmin cu domnul Pilţ Cornel Ioan. 

 Art.2.  Prezenta hotărâre se comunică Biroului Electoral al Secţiei de Votare nr. 205 şi se 

aduce la cunoştinţa publicului prin afişare şi publicare pe pagina de internet a oraşului Geoagiu 

www.geoagiu.ro. 

Definitivă 

Pronunţată astăzi, 01.06.2016 

 

 

PREŞEDINTE                                                                                    LOCŢIITOR 

DRĂGAN GABRIEL FLORIN                                                        COSTOIU CĂLIN MIRCEA 
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