
BIROUL ELECTORAL AL CIRCUMSCTIPRIEI NR.8 
ORAŞUL RUPEA 

JUDEŢUL BRASOV 
 

HOTARAREA NR. 11 
Din : 17.08.2020 

 
 Privind acceptarea  listei de candidati la functia de Consilier Local ai orasului 
Rupea  din patrea  formatiunii FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN 
ROMANIA  
 
 Biroul Electoral de Circumscriptie Locala nr. 8 Rupea, prin presedinte, judecător 
Adochiti Ana-Maria, locțiitor , avocat Blidea Gheorghe  
 
Având în vedere dispoziţiile art.7 alin. 1 si 6, art. 52 si art. 54 alin.1 si  din Legea nr. 
115/2015 pentru 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, la alegerile 
locale din 27.09.2020 precum si calendarul actiunilor din cuprinsul perioadei electorale a 
alegerilor locale din anul 2020, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 576/2020 
 Vazand si dispozitiile Ordinului Prefectului judetului Brasov nr. 492/15.07.2020 
privind stabilirea numarului membrilor fiecarui consilu local al comunelor, oraselor si 
municipiilord din județul Brașov, și numărul membrilor Consiliului Județean Brașov, in 
care s-a stabilit numărul membrilor Consiliului Local al orașului Rupea, la o populație de 
6022 de locuitori , este de 15 consilieri locali; 
 Constatand ca au fost depuse :  
1.  lista  cu propunerile de candidaţi pentru funcţia de consilier local formulată de  
ALIANTA USR PLUS care  întruneşte condiţiile de formă  și de fond prevăzute de 
art.47-49 alin 1  din Legea nr. 115/2015 și Hotărârea AEP nr. 2/2020 privind aprobarea 
metodologiei depunerii dosarelor de candidatură și a listelor de susținători la alegerile 
locale din anul 2020 
2. lista de candidați/propunerea este însoţită de:  
-declaraţia de acceptare a candidaturii, conform modelului prevăzut Hotărârea AEP nr. 
2/2020 privind aprobarea metodologiei depunerii dosarelor de candidatură și a listelor de 
susținători la alegerile locale din anul 2020 
- declaraţiile de avere şi interese, conform modelelor stabilite în Hotărârea AEP nr. 
2/2020 privind aprobarea metodologiei depunerii dosarelor de candidatură și a listelor de 
susținători la alegerile locale din anul 2020 

- declaraţia pe proprie răspundere în sensul că au avut sau nu calitatea de lucrător 
al Securităţii sau de colaborator al acesteia, conform modelului prevăzut în anexa la 
O.U.G. nr.24/2008, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- copie a Cărţii de Identitate a fiecărui candidat;  
-lista de susținători  conform  modelului aprobat prin Hotărârea AEP nr 1/2016 

modificata prin Hotararea AEP nr. 1/2020 
3 .fiecare candidat propus îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a candida, 
respectiv acelea prevăzute de art. 4 din Legea 115/2015, şi nu se află în vreuna dintre 
situaţiile prevăzute de art. 6 alin 2  lit.a si b. din  aceeaşi lege; 



 
 În temeiul cu prevederile art. 42  si 52 din Legea nr. 115/2015 pentru 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, 
 

BIROUL ELECTORAL AL CIRCUMSCTIPRIEI NR.8  ORAŞUL RUPEA 
 

HOTĂRĂŞTE: 
  Art. 1 Admite lista  de candidati la funcţia de consilieri locali in Consiliul Local 
al orasului  Rupea depusă de FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN 
ROMANIA, avand un numar de 5 candidati, si anume: 

1. HELLWIG KARL GOTFRIED  
2. SCHENKER ARPĂTĂCEANU LAURA  
3. LURTZ REINER  
4. PELEI ANAMARIA 
5. OPREA CLAUDIA- ANDREA 

  
 Art. 2 Prezenta Hotarare, insotita de procesul –verbal de afisare si lista de 
candidaturi  se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Biroului Electoral de 
Circumscriptie 

  Art. 3 Prezenta hotărâre se afişează la sediul Biroului  Electoral de 
Circumscripţie şi poate fi contestată de către cetăţeni, partide politice, alianţele politice şi 
alianţele electorale, în termen de 48 de ore de la afişare, la Judecătoria Rupea  

 
 
 
 PRESEDINTE         
 judecator ADOCHIȚI ANA MARIA                         
       
         


