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HOTĂRÂRE
privind soluționarea sesizărilor formulate de Alianța USR PLUS, înregistrate la 

Biroul Electoral de Circumscripție Județeană Cluj sub nr. 160 din data de 30.11.2020

Prin sesizarea formulată de Alianța USR PLUS, înregistrată la Biroul Electoral de 
Circumscripție Județeană Cluj sub nr. 160 din data de 30.11.2020 se solicită obligarea 
Primarului Comunei Călărași să suplimenteze panourile pentru afișaj electoral, conform 
prevederilor art. 79 alin. (1) din Legea nr.208/2015, astfel încât acestea să permită amplasarea 
a câte două afișe de către fiecare competitor electoral, ținând cont în același timp și de numărul 
competitorilor electorali și să comunice dovada aducerii la îndeplinire a acestei obligații prin 
planșe fotografice, având in vedere faptul că partidelor politice, alianțelor politice și 
candidați lor independenți trebuie sâ li se asigure în mod efectiv dreptul de a-și face campanie 
electorală încă de la debutul acesteia.

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 "Primam sunt ohligafi ca până la 
începerea campaniei electorale să stabilească, prin dispoziție, locuri speciale pentru afișa/ 
electoral fi să asigure amplasarea de panouri electorale in 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 șt 
de candidații independenți. Aceste locuri trebuie sâ tic situate in tOWfrecventate de cetățeni 
fără stânjenirea circulației pe drumurile publice .y/ a celorlalte activități din localitățile 
respective. ”

Totodată, prevederile art. 79 alin. (6) din același act normativ dispune:
"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 in circumscripția in 
care funcționează.
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(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. ”

In fapt, raportat la planșele fotografice anexate sesizării din care reiese faptul că 
panourile de afișaj electoral amplasate nu permit amplasarea a câte două afișe de către fiecare 
competitor electoral, Biroul Electoral Județean nr. 13 Cluj hotărăște în unanimitate admiterea 
sesizării;

In conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) lit. a) coroborat cu art. 79 alm. (1) și alin. 
(2) 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 urmează a dispune obligarea Primarului Comunei Călărași să 
suplimenteze panourile pentru afișaj electoral, conform prevederilor art. 79 alin. (1) din Legea 
nr.208/2015, astfel încât acestea să permită amplasarea a câte două afișe de către fiecare 
competitor electoral, ținând cont în același timp și de numărul competitorilor electorali, 
conform prevederilor art. 79 alin. (1) din Legea nr.208/2015 și să comunice dovada aducem 
la îndeplinire a acestei obligații prin planșe fotografice;

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.l. (1) Admite sesizarea formulată de Alianța USR PLUS, înregistrată la Biroul 
Electoral de Circumscripție Județeană Cluj sub nr. 160 din data de 30.11.2020.

(2) Dispune obligarea Primarului Comunei Călărași să suplimenteze panourile 
pentru afișaj electoral, conform prevederilor art. 79 alin. (1) din Legea nr.208/2015, astfel 
încât acestea să permită amplasarea a câte două afișe de către fiecare competitor electoral și 
să comunice dovada aducerii la îndeplinire a acestei obligații prin planșe fotografice,

(3) La rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, trimite, spre competentă 
soluționare, sesizarea înregistrată la BEJ nr. 13 Cluj sub nr. 160 din data de 30.11.2020 
Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, în vederea verificării existenței vreunei fapte 
contravenționale prevăzute la art. 98 lit. h) teza a II a, coroborat cu art. 99 alin. (2) lit. a) din 
Legea nr. 208/2015.

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 comunică Alianța USR PLUS - Filiala Județeană Cluj și 
se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Biroului Electoral de Circumscripție 
Județeană nr, 13 Cluj și pe pagina de internet www.cj.prefectura.rnai.gov.ro/alegeri- 
parlamentare-2020/.

PREȘEDINTE,

Judecător Monica TROFIN

LOCȚIITOR: judecător Simona TRESTIAN

Cluj-Napoca 
Nr.21/02.12.2020
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PROCES-VERBAL 
DE AFIȘARE

în data de 03.12.2020, ora 18.00, la sediul Biroului Electoral de Circumscripție 
Județeană nr. 13 Cluj au fost afișate următoarele hotărâri:

1. Hotărârea nr.19 din 02.12.2020 privind soluționarea sesizării formulată de 
Alianța USR PLUS, înregistrată la Biroul Electoral de Circumscripție 
Județeană Cluj sub nr. 162 din data de 30.11.2020.

2. Hotărârea nr. 20 din 02.12.2020 privind soluționarea sesizării formulate de 
Partidul Ecologist Român, înregistrată la Biroul Electoral de Circumscripție 
Județeană Cluj sub nr. 168 din data de 02.12.2020.

3. Hotărârea nr. 21 din 02.12.2020 privind soluționarea sesizării formulate de 
Alianța USR PLUS, înregistrată la Biroul Electoral de Circumscripție 
Județeană Cluj sub nr. 160 din data de 30.11.2020.

4. Hotărârea nr. 22 din 02.12.2020 privind soluționarea sesizărilor formulate de 
Alianța USR PLUS, înregistrate la Biroul Electoral de Circumscripție 
Județeană Cluj sub nr. 164 din data de 30.11.2020.

5. Hotărârea nr. 23 din 02.12.2020 privind soluționarea sesizărilor formulate de 
Alianța USR PLUS, înregistrate la Biroul Electoral de Circumscripție 
Județeană Cluj sub nr. 163 din data de 30.11.2020.

Acestea vor putea fi consultate și la adresa https://ci.prefectura.mai.gov.ro/ 
a legeri-parla men ta re -2020.

Președinte,

Judecător Monica TROFIN


