
Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe

Primar

DISPOZITIA NR. 1454/2012
privind aJegerea deJegatiior sate~ti

Primarul municipiului Smntu Gheorghe, Judetul Covasna;
In baza prevederilor art. 53 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

republicata, cu modificiirile ~i completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul ale~ilor locali, cu

modificarile ~i completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile H.c.L. nr. 159/2012 privind desemnarea unor consilieri la

alegerile pentru functiile de delegati ai satelor Chilieni ~i Co~eni;
In conformitate cu prevederile art. 63 alin. (2) lit. e din Legea nr. 215/2001 privind

administratia publica locala, republicata, cu modificarile ~i compleHirile ulterioare;
In temeiul art. 68 ~i 115 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

republicata, cu completarile ~i modificarile ulterioare;

DISPUNE

Art. 1. - Organizarea alegerilor pentru desemnarea delegatilor satelor apartinatoare
municipiului Sfantu Gheorghe, Chilieni ~i Co~eni, In Consiliul Local al Municipiului Sfantu
Gheorghe.

Art. 2. - Se stabile~te data desIa~urarii alegerilor pentru delegatii sate~ti , dupa cum
urmeazii:

a) satul Co~eni: 21 decembrie 2012, ora 18,00, la Casa de Cultura;
b) satul Chilieni: 23 decembrie 2012, ora 14,00, la Casa de Cultura.
Art. 3. - Pot depune candidaturi cetatenii romani cu domiciliul stabil In satul In care se

desIa~oara alegerile, care au Implinit varsta de 23 de ani, pana In ziua alegerilor.
Art. 4. - (1) Candidaturile pentru functia de delegat satesc, se depun la Primaria municipiului

Sfantu Gheorghe, Biroul Administratie Locala, camera 27, pana la data de 17 decembrie 2012, ora
15,00.

Art. 5. - Regulamentul de organizare ~i desIa~urare al alegerilor delegatilor sate~ti este
prevazut In anexa la prezenta dispozitie din care face parte integranta.

Art. 6. - Delegatii sate~ti ale~i in conformitate cu prevederile prezentei dispozitii i~i vor
exercita mandatul pe durata mandatului consiliului local.

Art. 7. - Cu asigurarea executarii prezentei dispozitii se incredinteaza consilierii locali
Miklos Zoltan ~i Nemes E16d, Secretarul Municipiului Sfantu Gheorghe ~i_Biroul Administratie
Locala.
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Anexa la Dispozitia nr. 1454/2012

I) J ••••• \, "d)
Regulament de organizare ~idesfa~urare al alegerilor delegatilor sate~ti ::

Art. 1. - (1) Locuitorii satelor apartinatoare municipiului Smntu Gheorghe, Chilieni ~i
Co~eni care nu au consilieri ale~i in Consiliul Local al Municipiului Smntu Gheorghe sunt
reprezentali la ~edintele de consiliu de dite un delegat satesc.

(2) Delegatii sate~ti reprezinta interesele locuitorilor satelor pe care ii reprezinta in cadrul
~edintelor Consiliului Local al municipiului Smntu Gheorghe, cu ocazia discutarii problemelor
privind satele Chilieni ~i Co~eni.

(3) Delegatul satesc reprezinta locuitorii satului respectiv in relatia cu Primarul Municipiului
Sfantu Gheorghe ~i aparatul sau de specialitate.

(4) Delegatul satesc i~i exercita mandatul de la data alegerii sale, expirarea mandatului
acestuia are loc odata cu alegerea unui alt delegat satesc, precum ~i in cazurile prevazute de Legea
nr. 393/2004 privind statutul ale~ilor locali, cu modificarile ~i completarile ulterioare;

Art. 2. - Pentru functia de delegat satesc pot candida numai persoanele care au varsta de cel
putin 23 ani impliniti pana in ziua alegerilor ~i au domiciliul pe teritoriul satului in care urmeaza a fi
alese.

Art. 3. - Nu pot fi ale~i:
a) cetatenii care fac parte din categoriile prevazute la art. 40 alin. (3) din Constitutia Romaniei,

republicata;
b) debilii sau alienatii mintal, cei pu~i sub interdictie;
c) persoanele lipsite de drepturile electorale, pe durata stabilita prin hotarare judecatoreasca

definitiva.
Art. 4. - Candidaturile pentru functia delegat satesc se depun la data, ora ~i locul stabilit prin

dispozitia primarului municipiului Smntu Gheorghe ~i vor contine:
a) cerere scrisa cu mana;
b) cope dupa actul de identitate;
c) curriculum vitae;
d) cazier judiciar;
e) programul candidatului in care sunt enumerate principalele obiective ale acestuia legate de

activitatea sa in folosul colectivitatii locale pe care dore~te sa-I reprezinte 'in relatia cu
autoritatile administratiei publice locale.
Art. 5. - (l) Alegerea delegatului satesc va avea loc in cadrul unei adunari sate~ti,

convocata ~i organizata cu cel putin 15 zile inainte de Primarul municipiului Smntu Gheorghe, in
prezenta primarului, sau a viceprimarului desemnat in acest sens, ~i a 2 consilieri desemnati prin
hotararea consiliului local.

(2) Convocarea adunarii sate~ti se face prin afi~are la sediul Caselor de Cultura, respectiv
prin aducerea la cuno~tinta publica a convocatorului prin intermediul paginii de internet a autoritatii,
a mijloacelor de informare in masa.

Art. 6. - (l) Pot alege persoanele care au varsta de cel putin 18 ani impliniti in ziua
alegerilor ~i au domiciliul stabil in satul in cauza.

(2) Persoanele care ~i-au stabilit re~edinta inaintea datei alegerilor W pot exercita dreptul de
vot, fiind 'inscri~i pe 0 lista suplimentara.

Art. 7. - Nu pot alege:
a) debilii sau alienatii mintal, pu~i sub interdictie;
b) persoanele lipsite de drepturile electorale, pe durata stabilita prin hotarare judecatoreasca

definitiva.



Art. 8. - (1) ~edinta adunarii sate~ti este deschisa de primarul municipiului sau de
viceprimar, dupa caz.

(2) In cadrul ~edintei fiecare candidat in parte i~i va prezenta programul prevazut la art. 4 lit.
d, dupa care se trece la alegerea delegatului satesc.

Art. 9. - (1) Votul alegatorilor este secret ~i se exercita in cabine de vot amenajate prin grija
Primariei municipiului Sfantu Gheorghe.

(2) Accesul alegatorilor la cabinele de vot se face in serii corespunzatoare numarului
cabinelor.

(3) Fiecare alegator prezinta actul de identitate functionarului imputernicit care, dupa
verificarea inscrierii in lista electorala a celui in cauza, ii preda buletinul de vot.

(4) Fiecare alegator prime~te un singur buletin de vot cu numele tuturor candidatilor. In cabina
de vot alegatorul va marca cu X casuta de Hinganumele persoanei pe care dore~te sa 0 voteze, dupa
care va introduce buletinul indo it in urna.

(5) Votul este valabil daca se marcheaza numele unui singur candidat.
(6) In caz de balotaj votul se va repeta cu candidatii aflati in situatie de balotaj
(7) Este declarat ales delegat satesc candidatul care a intrunit majoritatea voturilor celor

prezenti la adunare.
Art. 10. - Rezultatul alegerilor se va consemna intr-un proces-verbal care se va inainta

Secretarului municipiului Sfantu Gheorghe in vederea punerii in aplicare a prevederilor legale
referitoare la exercitarea mandatului delegatului satesc.


