
1 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL TIMIŞ 

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE NR.73 PESAC 

Alegerile autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020 

Adresa sediului BEC al localității Pesac: Comuna Pesac, nr.360, Jud.Timiș 

E-mail: tm.pesac@bec.ro Tel. 0766555667; 

Nr. 46/18.08.2020 

 

 

 

H O T Ă R Â R E 
Nr. 4 / 18.08.2020 

 

privind admiterea propunerii de candidatură la Alegerile administrației publice locale din data de 

27 septembrie 2020 pentru funcția de PRIMAR al Comunei Pesac, a domnului ȚAIGA VICTOR  

 

 

 

 

Biroul Electoral de Circumscripție Comunală nr. 73 Pesac, 

Având în vedere următoarele: 

- propunerea de candidatură pentru funcția de primar al Comunei Pesac la Alegerile 

autorităților administrației publice locale din data de 27 septembrie 2020, a domnului ȚAIGA 

VICTOR depusă de partidul UNIUNEA SALVAȚI ROMANIA și înregistrată sub numărul 

34/15.08.2020 la Biroul Electoral de Circumscripție Comunală nr. 73 Pesac, propunere însoțită de 

copia actului de identitate a candidatului, declarația de acceptare a candidaturii, declarația de avere 

și declarația de interese, declarația pe propria răspundere privind calitatea de lucrător al Securității; 

- listele de susținători, în original și copie; 

În conformitate cu prevederile: 

- art. 16 alin. 3 și ale art. 36-37 din Constituția României nr.1/2003; 

- art. 7, art. 46-47, art. 49, art. 52 alin. 1 și alin. 2 și art. 54 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, cu modificările și completările ulterioare; 

- 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; 

- Ordinul nr. 424/17.07.2020 emis de Prefectul Judeţului Timiș privind stabilirea numărului 

consilierilor pentru Consiliile local municipal, orășenești și comunale din județul Timiș 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale din data de 27 septembrie 2020;  

Constatând îndeplinirea condițiilor legale pentru a candida, precum și a condițiilor de fond 

și de formă  a documentelor din dosarul propunerii de candidat, precum și dosarul listei de 

susținători; 

În temeiul dispoziţiilor art. 26 și art. 27 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 alesilor locali, cu 

modificările și completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art. 9 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor 

electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2020 aprobat prin Hotărârea Biroului Electoral 

Central nr. 2/2020; 
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H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 

 Art. 1. Se admite propunerea de candidatură a domnului ȚAIGA VICTOR   la Alegerile 

administrației publice locale din data de 27 septembrie 2020 pentru funcția de primar al Comunei 

Pesac, depusă de UNIUNEA SALVAȚI ROMANIA, potrivit propunerii de candidatură 

înregistrată sub nr. 34/15.08.2020 la Biroul Electoral de Circumscripție nr. 73 Pesac.  

            Art. 2. Prezenta hotărâre poate fi contestată de către cetăţeni, partidele politice, alianţele 

politice şi alianţele electorale, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării. Contestația se 

depune la Judecătoria Sânnicolau Mare. 

 Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 9 alin. 7 din Regulamentul de organizare și 

funcționare a birourilor electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2020, aprobat prin  

Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 2/2020, prezenta hotărâre se comunică persoanelor 

interesate și se afișează la avizierul de la sediul Biroului Electoral de Circumscripție Comunală nr. 

73 Pesac, precum și pe site-ul instituției www.primariapesac.ro la secțiunea „ALEGERI LOCALE 

2020”. 

 

 

 

PREŞEDINTE,                    LOCȚIITOR, 

          DUMITRAȘ ANGELICA        BADESCU MONICA 

 

 

 

 

 

 

MEMBRII: 

 

 

 

1. TRIFA Alin-Cristian   PSD       ____________ 

2. POPESCU Vasile   PNL      ____________ 

3. DEAC Raluca-Alina  USR      ____________ 

4. BETEA Angela-Tudora      Asociația Partida Romilor „PRO-EUROPA” ____________ 

                                                                      

5. CUCIULA Florentina-Daniela PMP      ____________ 

6. OPREA Irina-Lucreția  ALDE      ____________ 

   

 

http://www.primariapesac.ro/

