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HOTĂRÂREA nr . 1/ 2020 
privind stabilirea numărului de susţinători necesar pentru depunerea candidaturilor partidelor politice, 

alianţelor electorale şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale  

şi a candidaturilor independente 

 
 

Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 4 Lupeni, 
 Văzând adresa nr. 9243/ 7 august 2020 prin care Primarul Municipiului Lupeni comunică numărul total de alegători 

înregistrați pe raza Municipiului Lupeni;  

 În temeiul prevederilor: 

    - art. 27 alin. (1), lit. “e” art. 49 alin. (2) și art. 50 alin. (1) și alin. (2) din  Legea nr. 115/ 2015 pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/ 2001 precum şi pentru modificarea 

şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali; 

    - art. I, punctul 16 și 17 din O.U.G. nr. 40/ 2019 privind modificarea şi completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea 

autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, pentru modificarea şi completarea Legii 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali; 

    - art. 3 și art. 4 din Legea nr. 84/ 2020 privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru 

modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  

 

Art.1 – Numărul de susţinători necesar pentru fiecare candidat la funcţia de primar al 

Municipiului Lupeni şi pentru fiecare listă de candidaţi pentru consiliul local al 

municipiului Lupeni, propus/ ă de partidele politice, alianţele electorale şi organizaţiile 

cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, pentru alegerile locale din 27 septembrie 

2020 este de 250. 

Art.2 – Numărul de susţinători necesar pentru depunerea candidaturilor independente 

pentru ocuparea funcţiei de primar al Municipiului Lupeni este de 500. 

Art.3 – Numărul de susţinători necesar pentru depunerea candidaturilor independente 

pentru ocuparea funcţiei de consilier local al Municipiului Lupeni este de 250. 

Art.4 – Nu se admit liste de candidaţi independenţi pentru funcţia de consilier (liste 

comune). 

Art. 5 – Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul 

Biroului Electoral de Circumscripţie nr. 4 Lupeni. 

 

 
Lupeni,  

    10 august 2020 

 

PREŞEDINTE 

Procuror ION MITRANA 
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