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HOTĂRÂREA NR. 40 din 03.09.2020 
privind sesizarea PNL 

 
- Adunare membrii Alianței USR PLUS – Teatru Dramatic - 

 

BIROUL DE CIRCUMSCRIPŢIE ELECTORALĂ  NR. 1 – Municipiul BRAȘOV 

 
Având spre soluționare plângerea formulată de Partidul National Liberal (PNL), în 

condițiile art. 80 din Legea nr. 115/2015, BEC nr. 1 Brașov reține următoarele : 
 

Prin plângerea formulată, PNL – Filiala Brasov a solicitat ca BEC nr. 1 Brașov, prin 
hotărâre, să dispună luarea măsurilor care se impun față de fapta sesizată constând în aceea că în 
data de 02.09.2020 membrii Alianței USR PLUS au organizat în loc public, respectiv în zona 
Teatrului Sică Alexandrescu o prezentare a candidaturilor acestora, la Consiliul Județean 
Brașov utilizând domeniul public. La evenimentul în cauză persoanele implicate nu au purtat 
mască de protecție pe durata acțiunii iar grupul format și numărul de participanți a fost mai mare 
de 6. Astfel, au fost încălcate dispozițiile HCL nr. 201/2006 privind aprobarea procedurii de 
utilizare temporară a locurilor publice aparținând domeniului public al municipiului Brașov în 
sensul că formațiunea politică nu a obținut în prealabil un abonament eliberat de serviciul de 
specialitate din cadrul Primăriei municipiului Brașov. 

 
Analizând plângerea BEC nr. 1 Brașov reține următoarele : 

 
 Potrivit art. 27 alin. 1 lit. a din Legea nr. 115/2015 : 
(1) Birourile electorale de circumscripție au următoarele atribuții : 
a) urmăresc aplicarea dispozițiilor legale privitoare la alegeri în circumscripția electorală 
în care funcționează. 

 
Astfel, față de situația de fapt mai sus expusă – prezentare candidatură la Consiliul 

Județean Brașov – și având în vedere atribuțiile expres și limitativ prevăzute de lege în sarcina 
biroului electoral de circumscripție care privesc doar alegerile la nivel local, nu și la nivel 
județean, BEC nr. 1 – municipiul Brașov: 
  

Adoptă prezenta hotărâre 

1. Respinge sesizarea ca inadmisibilă 

2. Cu drept de contestație în 24 ore. 

 
                    PREŞEDINTE,                                                                 LOCŢIITOR, 
                 Anda Sîmpetru                       George Solovăstru 
 
 
    

Afișată la data de 03.09.2020, la ora ................... 
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Reprezentanţii partidelor politice: 
 
 

Numele şi prenumele   Semnătura 
HUBERT DANIELA  
GHEORGHE ALEXANDRU  
DRAGOMIR DRAGOS  
SFREJA ELENA  
MARCHIS FLAVIUS  
GURANDA LAURENTIU  
SARBU MIRABELA  
ALBERT LASZLO  
LAMBUTA-MIHAI ADRIAN  
 
 
 
 


