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HOTĂRÂRE

privind soluționarea sesizărilor formulate de Alianța USR PLUS, înregistrate la
Biroul Electoral de Circumscripție Județeană Cluj sub nr. 80, 81, 83, 85, 86, 87, 90 si 91 

din data de 11.11.2020

Prin sesizările formulate de Alianța USR PLUS, înregistrate la Biroul Electoral de 
Circumscripție Județeană Cluj sub nr. 80, 81, 83, 85, 86, 87, 90 și 91 din data de 11.11.2020, 
se solicită dispunerea îndepărtării materialelor de propagandă electorală care nu sunt permise 
în timpul campaniei electorale conform art. 26 alin. (1) și (2) din Ghidul AEP al finanțării 
campaniei electorale la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din data de 6 Decembrie 
2020, a celor care nu se încadrează în rigorile materialelor electorale ce pot fi folosite în 
campania electorală și anume bannere care depășesc dimensiunile prevăzute de lege si care 
sunt amplasate în alte locuri decât locurile speciale de afișaj electoral, precum și a celor care 
nu aparțin campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din anul 2020, încălcând 
prevederile art. 36 alin. (2) din Legea nr. 334/2006, precum și cele ale art. 39 alin. (1) din 
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006, aprobate prin HG nr. 10/2016;

Analizând sesizările formulate, Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 13 Cluj 
constată următoarele:

Potrivit prevederilor art. 79 alin. (1) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului 
și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale 
Permanente, cu modificările și completările ulterioare “Primarii sunt obligați ca până la 
începerea campaniei electorale să stabilească, prin dispoziție, locuri speciale pentru afișaj 
electoral și să asigure amplasarea de panouri electorale în cadrul acestora, ținând seama de 
numărul partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, 
alianțelor politice și alianțelor electorale care declară că depun liste de candidați, precum și 
de candidații independenți. Aceste locuri trebuie să fie situate în zone frecventate de cetățeni, 
fără stânjenirea circulației pe drumurile publice și a celorlalte activități din localitățile 
respective. ”

Totodată, prevederile art. 79 alin. (3)-(5) din același act normativ dispun:

”(3) Utilizarea locurilor de afișaj electoral este permisă partidelor politice, alianțelor 
politice și alianțelor electorale sau organizațiilor minorităților naționale care participă la 
alegeri și candidaților independenți.

(4) Este interzisă utilizarea de către un partid politic, alianță politică, alianță electorală 
sau organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri ori 
candidat independent a locurilor speciale de afișaj electoral, astfel încât să împiedice 
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folosirea acestora de către un alt partid politic, alianță politică, alianță electorală sau 
organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri ori 
candidat independent. Pe un panou electoral, fiecare partid politic, alianță politică, alianță 
electorală sau organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la 
alegeri ori fiecare candidat independent poate aplica numai două afișe electorale.

(5) Un afiș electoral amplasat în locurile prevăzute la alin. (1) nu poate depăși 
dimensiunile de 500 mm o latură și 350 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o 
reuniune electorală, 400 mm o latură și 250 mm cealaltă latură. ”

Mai mult, alin. (6) al art. 79 prevede faptul că ”în alte locuri decât cele stabilite conform 
alin. (1), afișajul electoral este interzis. ”

De asemenea, conform dispozițiilor art. 80 alin. (1) și (4), ”(l)Birourile electorale de 
circumscripție veghează la corecta desfășurare a campaniei electorale în circumscripția în 
care funcționează.

(4) împotriva hotărârilor pronunțate de birourile electorale în materia campaniei 
electorale se poate face contestație în termen de 48 de ore de la data afișării, care se depune 
la biroul electoral ierarhic superior. Hotărârea este definitivă. ”

în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) lit. a) coroborat cu art. 79 alin. (1), alin. 

(5) și alin. (6) din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, 
precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu 
modificările și completările ulterioare s-a solicitat primarilor vizați în sesizările depuse de 
Alianța USR PLUS îndepărtarea materialelor de propagandă electorală care nu sunt permise 
în timpul campaniei electorale, a celor care nu se încadrează în rigorile materialelor electorale 
ce pot fi folosite în campania electorală și anume bannere care depășesc dimensiunile 
prevăzute de lege, a celor care sunt amplasate în alte locuri decât locurile speciale de afișaj 
electoral precum și a celor care nu aparțin campaniei electorale pentru alegerile parlamentare 
din anul 2020. Astfel au fost comunicate planșele fotografice de către primarii comunelor 
Călățele, Pălatca, Negreni, Iclod, Mintiu Gherlii, Fizeșu Gherlii și Căianu privind remedierea 
aspectelor semnalate în cuprinsul sesizărilor;

în temeiul 80 alin. (1), alin. (2), alin. (3) și alin. 5 din Legea nr. 208/2015 privind 
alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea 
Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, cu unanimitate 
de voturi,

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE 
JUDEȚEANĂ nr. 13 CLUJ

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Respinge sesizările formulate de Alianța USR PLUS, înregistrate la Biroul 
Electoral de Circumscripție Județeană Cluj sub nr. 80, 81, 83, 85, 86, 87, 90 și 91 din data de 
11.11.2020, ca rămase fără obiect.

Art. 2 - împotriva prezentei hotărâri se poate formula contestație în termen de 48 de 
ore de la data afișării, care se depune la biroul electoral ierarhic superior.
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Art. 3 - Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Biroului 
Electoral de Circumscripție Județeană nr. 13 Cluj și pe pagina de internet 
www.ci.prefectura.mai.gov.ro/alegeri-parlamentare-2020/.

Cluj-Napoca
Nr.7/12.11.2020
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PROCES-VERBAL 
DE AFIȘARE

în data de 13.11.2020, ora 16.00, la sediul Biroului Electoral de Circumscripție

Județeană nr. 13 Cluj au fost afișate următoarele hotărâri:

1. Hotărârea nr. 5 din 12.11.2020 privind soluționarea sesizării formulate de 
Partidul Alianța pentru Unirea Românilor înregistrată la Biroul Electoral de 
Circumscripție Județeană Cluj sub nr.74/10.11.2020.

2. Hotărârea nr. 6 din 12.11.2020 privind soluționarea sesizării formulate de 
Alianța USR PLUS, înregistrată la Biroul Electoral de Circumscripție Județeană 
Cluj sub nr. 73/09.11.2020 referitoare la obligarea Primarului comunei Sic și 
a Primarului comunei Tureni la comunicarea dispoziției de primar privind 
stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral precum și dovada aducerii la 
îndeplinirii a acestei obligații.

3. Hotărârea nr. 7 din 12.11.2020 privind soluționarea sesizărilor formulate de 
Alianța USR PLUS, înregistrate la Biroul Electoral de Circumscripție Județeană 
Cluj sub nr. 80, 81, 83, 85, 86, 87, 90 și 91 din data de 11.11.2020 .

4. Hotărârea nr. 8 din 12.11.2020 privind soluționarea sesizării formulate de 
Alianța USR PLUS, înregistrată la Biroul Electoral de Circumscripție Județeană 
Cluj sub nr. 79 din data de 11.11.2020.

5. Hotărârea nr. 9 din 12.11.2020 privind soluționarea sesizărilor formulate de 
Alianța USR PLUS, înregistrate la Biroul Electoral de Circumscripție Județeană 
Cluj sub nr. 77, 78, 82, 84, 88, 89, 92 și 93 din data de 11.11.2020 .

Acestea vor putea fi consultate și la adresa

https://cj.prefectiira.mai.gov.ro/alegeri-Darlamentare-2020.

Jud

Președinte,

tdr Monica TROF1N
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