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Către,
Primăria municipiului/oraşului/comunei…………
În atenţia d-nului/d-nei Primar şi a d-nului/d-nei Secretar general
BIROURILE ELECTORALE DE CIRCUMSCRIPȚIE MUNICIPAL/
ORĂȘENEȘTI/ COMUNALE

Având în vedere prevederile art. 26, alin.14 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, coroborate cu prevederile art.2, alin. 3 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, precum și punctul 25 din HG nr. 576/2020,
partidele politice care au ca membri cel puțin 7 senatori sau 10 deputați
sau care au obținut reprezentare parlamentară la scrutinul anterior, precum
și grupul parlamentar al minorităților naționale din Camera Deputaților în
numele organizați ilor cetățenilor aparținând minorităților naționale
reprezentate în acest grup trebuie să comunice, în scris, birourilor
electorale de circumscripție numele și prenumele reprezentanților lor
care fac parte din acestea.
Ținând cont că comunicările transmise după acest termen nu se
iau în considerare (adică, cele transmise mai târziu de data 08.08.2020),
personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripție
comunale/ orășenești/ municipal nu poate refuza primirea acestor
înscrisuri.
Totodată, vă aducem la cunoștință că în conformitate cu prevederile
art. 19, alin. 1, lit. c din H otărîrea nr. 2/2020 a Biroului Electoral C entral
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a birourilor
electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2020 , personalul
tehnic auxilia r are obligația de a asigura înregistrarea și arhivarea
documentelor, precum și secretariatul ședințelor biroului electoral .
Cu stimă,
PREȘEDINTE BEJ nr. 38 TULCEA
JUD.
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