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Nr. 1831 din 20.11.2019

DECIZIA NR. 125 

privind respingerea sesizării formulate de 

Partidul Naţional Liberal -Filiala Bacău

Prin sesizarea Partidului Naţional Liberal -  Filiala Bacău, înregistrată la 
BEJ nr.4 Bacău cu nr.1751/20.10.2019, se reclamă faptul că pe raza U.A.T. 
comuna Huruieşti, nu a fost respectată dispoziţia primarului comunei 
Huruieşti cu privire la locaţiile special amenajate pentru afişaj electoral, pe 
raza U.A.T. comuna Huruieşti, fiind amplasat un singur panou electoral, în 
curtea primăriei, situată în sat Huruieşti, iar în celelalte sate ale comunei, 
respectiv Căpoteşti, Floreşti, Fundoaia, Ocheni, Perchiu şi Prădaiş neexistând 
amplasat niciun panou electoral.

Prin dispoziţia Primarului nr. 159/26.09.2019 privind stabilirea locurilor 
special pentru afişaj electoral în vederea desfăşurării alegerilor pentru 
Preşedintele României în anul 2019, s-au stabilit spaţiile de afişaj electoral în 
următoarele locaţii: satul Huruieşti -  sediul Primăriei şi sediul Scolii 
Gimnaziale; satul Perchiu -  staţia pentru călători; satul Prădaiş -staţia pentru 
călători şi sediul Şcolii vechi; satul Căpoteşti -  magazinul sătesc situate în 
centrul satului; satul Ocheni -sediul Şcolii Primare; satul Floreşti -sediul Şcolii 
vechi si Satul Fundoaia -  Căminul Cultural si sediul Scolii.j  *  j>

Prin adresa primăriei Huruieşti nr. 6282/20.11.2019 s-a menţionat 
faptul că spaţiile de afişaj electoral sunt pregătite în locurile special stabilite 
prin dispoziţia Primarului nr. 159/26.09.2019 şi s-au anexat 7 planşe foto.

Având în vedere faptul că s-a făcut dovada existenţei spaţiilor de afişaj 
(în conformitate cu dispoziţia primarului nr.159/26.09.2019), prin adresa 
nr.6282/20.11.2019 emisă de UAT Huruieşti, înregistrată la BEJ nr.4 Bacău cu
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nr.1758/20.11.2019 şi prin fotografiile doveditoare depuse anexat la aceasta, 
urmează a se respinge sesizarea Partidului Naţional Liberal Filiala Bacău.

BIROUL ELECTORAL JUDEŢEAN NR. 4  BACAU
DECIDE

Art. 1. Respinge sesizarea formulată de către Partidul Naţional Liberal- 
Filiala Bacău.

Art. 2. Cu drept de contestaţie la Biroul Electoral Central, în termen de 
48 de ore de la afişarea deciziei.

Pronuntată astăzi, 20.11.2019.
t  *

PREŞEDINTE, X  
JUD. FESAN PAULA CRISTINA

Membri;

> Judecător Dabija Mihaela, locţiitor (fr
/  ■//</*//? (

> Judecător Rusu-Donighevici Daniela, m em brut,.^U' v ^

> Boboc Andreea, reprezentanta A.E.P ţ \ j

> Ţarălungă Gabriela, din partea Partidului Naţional Liberal;

> Popa Ciprian, din partea Partidului Social Democrat;

> Bejan Gabriela, din partea U.D.M.R. (Uniunea Democrată Maghiară din 
România];

> Bulai Leonard, din partea USR PLUS;

> Andrei Pascal, din partea Partidului Noua Românie;

> Dumitrescu Cristian, din partea Partidului Mişcarea Pop^fară; @i

> Coşa Maricica Luminiţa, din partea Alianţei UN OM.
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