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HOTĂRÂRE

privind soluționarea sesizărilor formulate de Alianța USR PLUS, înregistrate la 
Biroul Electoral de Circumscripție Județeană Cluj sub nr. 193 din data de 04.12.2020

Prin sesizarea formulată de Alianța USR PLUS, înregistrată la Biroul Electoral de 
Circumscripție Județeană Cluj sub nr. 193 din data de 04.12.2020, se solicită Biroului 
Electoral Județean Cluj să dispună sesizarea Inspectoratului de Poliție Județean Cluj în 
vederea constatării și sancționării faptei contravenționale prevăzută de dispozițiile art. 98 lit. 
h) teza a II a, g) și j), coroborat cu art. 99 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 208/2015, în vederea 
identificării persoanelor responsabile precum și cu solicitarea de sancționare a Primarului 
comunei Aiton, pentru participarea în calitate de complice la fapta contravențională, având în 
vedere că potrivit art. 79 alin. (8) din Legea nr. 208/2015 primarul este cel obligat să asigure 
integritatea afișelor electorale amplasate în locurile autorizate și nu a luat suficiente măsuri 
astfel încât să-și îndeplinească obligațiile legale și pentru nepunerea în aplicare de îndată a 
hotărârii biroului electoral județean Cluj nr. 14/26.11.2020, întrucât în data de 03.12.2020 s-a 
constatat că Afișul Alianței USR Plus de pe panoul din Comuna Aiton zona în fața primăriei 
și vis a vis de postul de poliție era distrus. în susținerea sesizării au fost atașate mai multe 
planșe foto.

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

în fapt, raportat la planșele fotografice anexate sesizării reiese faptul că afișele 
electorale amplasate în comuna Aiton zona în fața primăriei și vis a vis de postul de poliție, 
au fost distruse, astfel că, Biroul Electoral Județean nr. 13 Cluj hotărăște admiterea sesizării 
cu 14 voturi pentru în ceea ce privește fapta prevăzută de art. 98 alin. 1 lit. g) și cu 12 voturi 
pentru si 2 voturi împotrivă în ceea ce privește fapta prevăzută de 98 alin. 1 lit. h) și j);

1.încălcarea dispozițiilor 79 alin. (8) 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, conform căruia " 8) Primarul, cu 
sprijinul poliției locale sau cu sprijinul efectivelor Ministerului Afacerilor Interne, în 
localitățile unde poliția locală nu este constituită, este obligat să asigure integritatea 
panourilor și a afișelor electorale amplasate în locuri autorizate. ”
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2.Nerespectarea  Hotărârii nr. 14/26.11.2020 a Biroului Electoral de Circumscripție 
Județeană nr. 13 Cluj în sensul neasigurării integrității materialelor de propagandă electorală 
amplasate în locurile de afișaj stabilite conform art. 79 alin. 8 din Legea nr. 208/2015.

Prin Hotărârea anterior menționată s-a dispus obligarea primarului Comunei Aiton la 
asigurarea integrității materialelor de propagandă electorală amplasate în locurile de afișaj 
prevăzute de lege.

3. La rămânerea definitivă a prezentei hotărâri trimiterea acesteia la IPJ Cluj în 
vederea constatării contravențiilor prev. de art. 98 alin. 1 lit. h teza a Il-a și lit. j și aplicării 
sancțiunilor în conformitate cu dispozițiilor art. 99 alin. 2 lit. a din Legea nr.208/2015.

4. Sesizează IPJ Cluj cu privire la efectuarea de cercetări în sensul constatării 
eventualei contravenții prev. de art. 98 lit. g din Legea nr. 208/201, identificării persoanelor 
responsabile și sancționării acestora conform art. 99 alin. 2 lit. a din aceeași lege.

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 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. 193 din data de 04.12.2020.

(2) Constată încălcarea dispozițiilor 79 alin. (8) din Legea nr. 208/2015.
(3) Constată nerespectarea Hotărârii nr. 14/26.11.2020 a Biroului Electoral de 

Circumscripție Județeană nr. 13 Cluj în sensul neasigurării integrității materialelor de 
propagandă electorală amplasate în locurile de afișaj stabilite conform art. 79 alin. 8 din Legea 
nr. 208/2015.
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(4) La rămânerea definitivă a prezentei hotărâri se va trimite la IPJ Cluj în vederea 
constatării contravențiilor prev. de art. 98 alin. 1 lit. h teza a Il-a și lit. j și aplicării sancțiunilor 
în conformitate cu dispozițiilor art. 99 alin. 2 lit. a din Legea nr.208/2015.

(5) Sesizează IPJ Cluj cu privire la efectuarea de cercetări în sensul constatării 
eventualei contravenții prev. de art. 98 lit. g din Legea nr. 208/201, identificării persoanelor 
responsabile și sancționării acestora conform art. 99 alin. 2 lit. a din aceeași lege.

A
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.
Art. 3 - Prezenta hotărâre se comunică Alianței USR PLUS - Filiala Județeană Cluj, 

Inspectoratului de Poliție Județean Clu și Primăriei Aiton 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.mai.gov.ro/alegeri-parlamentare-2020/.

Cluj-Napoca
Nr.27/04.12.2020
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PROCES-VERBAL 
DE AFIȘARE

în data de 05.12.2020, ora 21.00, la sediul Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 13 Cluj au fost afișate următoarele hotărâri:
1. Hotărârea nr. 24 din 04.12.2020 privind soluționarea sesizării formulată de Alianța USR PLUS, înregistrată la Biroul Electoral de Circumscripție Județeană Cluj sub nr. 161 din data de 30.11.2020.2. Hotărârea nr. 25 din 04.12.2020 privind soluționarea sesizării formulate de Alianța USR PLUS, înregistrată la Biroul Electoral de Circumscripție Județeană Cluj sub nr. 166 din data de 02.12.2020.3. Hotărârea nr. 26 din 04.12.2020 privind soluționarea sesizării formulate de Alianța USR PLUS, înregistrată la Biroul Electoral de Circumscripție Județeană Cluj sub nr. 167 din data de 02.12.2020.4. Hotărârea nr. 27 din 04.12.2020 privind soluționarea sesizărilor formulate de Alianța USR PLUS, înregistrate la Biroul Electoral de Circumscripție Județeană Cluj sub nr. 193 din data de 04.12.2020.Acestea vor putea fi consultate și la adresa h ttps://ci. p refec tu ra, m a i. go v. ro / 

a legeri-parla m en tare-2020.

Judecător

Președinte,


