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Hotărârea nr.  168/02.09.2020 
privind soluţionarea solicitării formulate de Uniunea Democrată Maghiară din 

România, înregistrată la Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 6 
Bistriţa-Năsăud sub nr. 682/02.09.2020 

 
 

Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 6 Bistriţa-Năsăud, întrunit în ședință la 
data de 02.09.2020, constată următoarele: 

 
Prin adresa din data de 01.09.2020 înregistrată la  Biroul Electoral de Circumscripţie 

Judeţeană nr. 6 Bistriţa-Năsăud sub nr. 682/01.09.2020, Partidul Uniunea Democrată 
Maghiară din România a solicitat înlocuirea reprezentantului său în Biroul Electoral de 
Circumscripţie Comunală nr. 12 Chiuza, respectiv a domnului Cherecheș Vasile cu doamna  
Bindea Izabela-Gyongyi, pentru incompatibilitate, conform art. 44 din Legea nr. 115/2015 
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 
administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările și completările ulterioare. 

Potrivit dispoziţiilor art. 43, alin. (2) din Legea nr. 115/2015 cu modificările și 
completările ulterioare, pentru motive temeinice, reprezentanţii partidelor politice sau 
organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri în birourile 
electorale, pot fi înlocuiți, la cererea celor care i-au propus, cu aprobarea biroului electoral 
ierarhic superior.  

Apreciindu-se că solicitarea formulată întruneşte cerinţele legale ale textului sus 
menţionat, în temeiul dispoziţiilor art. 2 alin. 2 din anexa la Hotărârea nr. 2/03.08.2020 a 
Biroului Electoral Central privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
birourilor electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2020, cu unanimitate de 
voturi a celor prezenţi; 
 
BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE JUDEŢEANĂ NR. 6 BISTRIŢA-NĂSĂUD  

HOTĂRĂȘTE 
 

Aprobă înlocuirea reprezentantului Partidului Uniunea Democrată Maghiară 
din România, în Biroul electoral de Circumscripţie Comunală nr. 12 Chiuza, a 
domnului Cherecheș Vasile cu doamna Bindea Izabela-Gyongyi. 
           Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul și pe pagina de 
internet a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 6 Bistrița–Năsăud și se comunică 
persoanelor interesate. 

Definitivă. 
 

 
 


