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*) Notă CTCE:
Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 2 din 17 iulie 2020, publicate în Monitorul
Oficial nr. 633 din 17 iulie 2020, la data de 30 Iulie 2020 este realizată prin
includerea modificărilor și completărilor aduse de: RECTIFICAREA nr. 2 din 17 iulie
2020.
Conținutul acestui act aparține exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul
Electronic S.A. Piatra-Neamț și nu este un document cu caracter oficial, fiind
destinat informării utilizatorilor.
──────────
Având în vedere prevederile art. 16 alin. (3) și ale art. 37 din Constituția
României, republicată,
observând dispozițiile art. 46, 47, 49,art. 50 alin. (1) și (2), art. 51 alin.
(1) și (5), art. 52 alin. (6), art. 53 și art. 56 alin. (1)-(4) 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,
luând în considerare prevederile art. 3 alin. (4) și (5), precum și ale anexelor
nr. 1 și 2 la Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și
demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind
înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și
pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările și
completările ulterioare,
ținând cont de dispozițiile art. 3 lit. g) și art. 5 alin. (1) și (3), precum și
ale anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la
propriul dosar și deconspirarea Securității, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 293/2008, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere prevederile Hotărârii Autorității Electorale Permanente nr.
1/2016 pentru aprobarea modelului listei susținătorilor care va fi folosit la
alegerile locale, cu modificările ulterioare,
constatând faptul că la data de 1 februarie 2014 a intrat în vigoare Legea nr.
286/2009 privind Codul penal, iar la data de 1 ianuarie 2016 a intrat în vigoare Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
văzând Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 3/H din 30.03.2016 privind
documentele pe care trebuie să le conțină dosarele de candidatură care vor fi depuse
la birourile electorale de circumscripție la alegerile locale din anul 2016^1,
^1 Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 3/H din 30.03.2016 nu a fost publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I.
având în vedere prevederile art. 4-6 din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea
mandatelor autorităților administrației publice locale și pentru modificarea art. 151
alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ,
întrucât modalitatea de aplicare a prevederilor art. 5 din Legea nr. 84/2020, care
stabilesc în mod expres posibilitatea depunerii electronice a dosarelor de candidatură
și a listelor de susținători la alegerile pentru autoritățile administrației publice
locale din anul 2020, trebuie să fie armonizată cu aplicarea prevederilor art. 52
alin. (6) și (7) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare,
observând că, potrivit art. 52 alin. (6) din Legea nr. 115/2015, cu modificările
și completările ulterioare, copiile propunerii de candidatură, certificate de către
biroul electoral de circumscripție prin semnătura președintelui acestuia și prin
aplicarea ștampilei, se restituie depunătorului,
văzând că, în conformitate cu dispozițiile art. 52 alin. (7) din Legea nr.
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