
Anexd la Dispozilia *.55S zotz

Regulament de organizare gi desfisurare a alegerilor delegafilor slteqti

Art. l. - (1) Locuitorii satelor aparfindtoare municipiului Sfbntu Gheorghe, Chilieni qi

Cogeni care nu au consilieri aleqi in Consiliul Local al Municipiului Sf6ntu Gheorghe sunt

rcprezenta\i la gedinlele de consiliu de cdte un delegat sdtesc.

(Z) Dellgatul sdtesc reprezinta interesele locuitorilor satelor pe care ii reprezintl in cadrul

qedinleloi Consiliului Local il municipiului Sfdntu Gheorghe, cu ocazia discutdrii problemelor

privind satele Chilieni qi Cogeni.
(3) Delegatul sdtesc reprezintd"locuitorii satului respectiv in relaiia cu Primarul Municipiului

Sfhntu Gheorghe gi aparatul sdu de specialitate.
(4) Delegatui satesc iqi exercitd mandatul de la data alegerii sale, expirarea mandatului

acestuia are loc odatfl cu alegerea unui alt delegat s6tesc, precum qi in cazurile prevdzute de Legea

nr.39312004 privind Statutul aleqilor locali, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

Art.2.- Pentru func{ia de delegat sdtesc pot candida numai persoanele care au v6rsta de cel

pulin 23 ani implinili p6n6 in zita alegerilor qi au domiciliul pe teritoriul satului in care utmeazd a fr

alese.
Art.3. - Nu pot fi alegi:

a) cetS{enii care fai parte din categoriile prevdzute la art.40 alin. (3) din Constitu}ia Romdniei,

republicat6;
b) debilii sau aliena{ii mintal, cei puqi sub interdictie;
.j p"rro*.le cdrora li s-a interzis, prin hotlrdre judecdtoreascl definitivd, exercitarea dreptului de

a fi ales in autoritdlile publice sau in orice alte funclii publice.

Art. 4.- Candidaturile pentru funclia delegat sitesc se depun la data, ora qi locul stabilit prin

dispozitia primarului municipiului Sffintu Gheorghe qi vor confine:

a) cerere scrisd cu mdnd;

b) copie dup6 actul de identitate;
c) curriculum vitae;
d) cazierjudiciar;
.i programul candidatului in care sunt enumerate principalele obiective ale acestuia legate de

activitatea sa in folosul colectivitdlii locale pe care doreqte sd o reprezitfie in relalia cu

autoritAtile administraliei publice locale.

Art, 5. - (1) Alegerile pentru delegalii s6teqti vor avea loc in data de 10 aprilie 2017 in

cadrul unor adundri sdteqti, convocate gi organizate de Primarul municipiului Sfhntu Gheorghe, in
prezenla viceprimarilor mandatali in acest sens, gi a cdte 2 consilieri desemnali prin hotdrdrea

consiliului local.
(2) Convocarea adun[rilor siteqti se face prin afigare la sediul Caselor de Culturd din

Chilieni qi Coqeni, respectiv prin aducerea la cunoqtinlE publicd a convocatorului prin intermediul

paginii de internet a autoritdlii, Ei a mijloacelor de informare in masd.

Art. 6. - (1) Pot alege persoanele care au v6rsta de cel pulin

alegerilor gi au domiciliul in satul in catzd.
18 ani implinili in ziua

(2) Persoanele care qi-au stabilit reqedinta inaintea datei alegerilor iqi pot

vot, fiind inscriqi pe o listd suplimentar[.

exercita dreptul de

Art,7. - Nu pot alege:

a) debilii sau alienatii mintal, puqi sub interdiclie;
b) persoanele cdrora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege, pe durata'stabilit[ prin hotdrdre

j udecdtoreasc6 definitivd.



I

Art. 8 - (1) Cetdlenii Uniunii Europene
dreptul de a alege qi de a fi alegi in aceleaqi

domiciliul sau regedinta in Romdnia au

ca qi cetE{enii romAni, cu indeplinirea
care au
conditii

prevederilor prezentului Regulament.
(2) In sensul prezentului Regulament, prin cetilenii Uniunii Europene se intelege cetdtenii

statelor membre ale Uniunii Europene, altele decdt Romdnia.
Art. 9. - (1) $edintele adundrilor sdtegti sunt deschise de viceprimarii mandata{i in acest

sens.
(2) in cadrul qedinfei fiecare candidat ln parte iqi va prezenta programul prevdzut la art. 4 lit.

e, dup[ care se trece la alegerea delegatului sitesc.
Art. 10. - (l) Votul alegdtorilor este secret gi se exercit[ in cabine de vot amenajate prin

grij a Prim[riei municipiului Sfdntu Gheorghe.
(2) Accesul alegdtorilor la cabinele de vot se face in serii corespunzdtoare numdrului

cabinelor.
(3) Fiecare alegdtor prezintd actul de identitate funclionarului imputernicit care, dup6

verificarea inscrierii in lista electoralE a celui incauzd, ii predl buletinul de vot.
(4) Fiecare alegitor primeqte un singur buletin de vot cu numele tuturor candidalilor. tn cabina

de vot alegltorul va marca cu X clsuta de l6ng6 numele persoanei pe care doregte s6 o voteze, dup6
care va introduce buletinul indoit in urn6.

(5) Votul este valabil dacd se marcheazd, numele unui singur candidat.
(6) in caz de balotaj votul se va repeta cu candidatii aflali in situatie de balotaj.
(7) Este declarat ales delegat sdtesc candidatul care a intrunit majoritatea voturilor celor

prezen\i la adunare.
Art. 11. - Rezultatul alegerilor se ya consemna intr-un proces-verbal ce se va inainta

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


