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H O T Ă R Â R E 
Nr. 13 / 27.08.2020 

 

privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul unor hotărâri sau acte emise de Biroul Electoral de 

Circumscripție Comunală nr. 73 Pesac referitoare la competitorul electoral  

„Alianța USR PLUS” 

 

 

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 

ALIANȚA USR PLUS  și înregistrată sub numărul 34/15.08.2020 la Biroul Electoral de Circumscripție 

Comunală nr. 73 Pesac; 

- Lista de candidați pentru alegerea CONSILIULUI LOCAL al Comunei Pesac din partea 

ALIANȚEI USR PLUS la Alegerile administrației publice locale din data de 27 septembrie 2020 

înregistrată sub nr. 35/15.08.2020 la Biroul Electoral de Circumscripție Comunală nr. 73 Pesac; 

- prevederile Hotărârii 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; 

- prevederile Hotărârii nr. 5/18.08.2020 privind admiterea Listei de candidați pentru alegerea 

CONSILIULUI LOCAL al Comunei Pesac din partea UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA  la Alegerile 

administrației publice locale din data de 27 septembrie 2020; 

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; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art. 1. Se aprobă îndreptarea erorii materiale din întreg cuprinsul Hotărârilor nr. 4/18.08.2020 și 

nr. 5/18.08.2020, precum și din tot cuprinsul altor acte emise de Biroul Electoral de Circumscripție 

Comunală nr. 73 Pesac, în sensul că în tot cuprinsul acestora se înlocuiește sintagma „Uniunea Salvați 

România” sau sintagma „USR” cu sintagma „Alianța USR PLUS”.  

            Art. 2. Prezenta hotărâre poate fi contestată de către cei interesați 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”. 

Prezenta hotărâre a fost votată cu 8 voturi “pentru”, 0 voturi "împotrivă" și 0 voturi "abținere"  

din cei 8 membri prezenți la ședință, din totalul de 8 membri în funcție. 

  
PREŞEDINTE, 

DUMITRAȘ ANGELICA 

http://www.primariapesac.ro/
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