BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE NR.6
SECTOR 6
Calea Plevnei nr.147-149, Parter, cam.50, Sector 6 Bucureşti
Tel:021.318.01.55/Fax:021.529.85.56

HOTĂRÂRE NR. 40
23.04.2008
Având în vedere prevedrile art. 50 alin. 1 coroborat cu art. 25 alin. 1
lit. c din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţiilor administeraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Examinând propunerea de candidatură pentru funcţia de consilier
local al Sectorului 6 Bucureşti formulată de către candidatul independent
Radu Seefeld, domiciliat în Bucureşti, str. Valea Ialomiţei nr. 2A, bl. 417D,
ap. 58, sector 6, posesor al CI seria DP nr. 035352 prin prisma îndeplinirii
condiţiilor de fond prevăzute de art. art. 4 alin. 1 şi 3 şi art. 5 şi a condiţiilor
de formă prevăzute de art. 48-49 din actul normativ mai sus menţionat,
constată că , potrivit hotărârii nr. 2 din 02.04.2008 a Biroului Electoral de
Circumscripţie nr. 6 al Sectorului 6 candidaţii independenţi pentru funcţia de
consilier în cadrul Consiliului Local al Sectorului 6 Bucureşti trebuie să fie
susţinuţi de un număr minim de 3 401 de alegători înscrişi în listele
electorale pemanente şi complementare din Sectorul 6 Bucureşti, iar listele
de susţinători care însoţesc propunerea de candidatură formulată de către
domnul Radu Seefeld, înregistrată la Biroului Electoral de Circumscripţie
nr. 6 al Sectorului 6 sub nr. 85 din 22.04.2008 cuprind doar un număr de
2576 de persoane, nefiind deci întrunite condiţiile prevăzute de art. 48 alin. 1
din Legea 67/2004 pentru alegerea autorităţiilor administeraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul art. 40 din Legea 67/2004 pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările
ulterioare, Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 6, Sector 6,

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Respinge înregistrarea propunerii de candidatură pentru funcţia
de consilier în cadrul Consiliului local al Sectorului 6 Bucureşti formulată de
candudatul independent Radu Seefeld, domiciliat în Bucureşti, str. Valea
Ialomiţei nr. 2A, bl. 417D, ap. 58, sector 6, posesor al CI seria DP nr. 03535
Art. 2 Prezenta hotărâre se afişează la sediul Biroului Electoral de
Circumscriptie nr. 6 – Sector 6 Bucureşti.
Art. 3 Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 48 de ore de
la afişare, la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti.
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