
BIROUL ELECTORAL JUDETEAN NR. 29 NEAMT
pentru alegerea pregedintelui Rom6niei

din anul zOLg

DECIZIE
privind plAngerea formulatd de petentul

prin pl6ngerea, inregistratb la Biroul Electoral Judelean nr.29 Neam! sub nr'

80/28.10.2019, petentul ' r a sesizat incblcarea dispoziliilor art. 37 alin(2)

di; Legea nr.37Ol2OO4, pentru alegerea Pregedintelui Rom6niei, republicatb cu

modificlrile si completbrlle'ulterioare,tare prevbd cb mijloacele folosite in campania

electoralb nu pot contraveni ordinii de drept. A arbtat petentul c5, in fapt, competitorul

electoral 

-+of€ 
proteclia Biroului Electoral Judelean nr. 29 Neamt 9i a Biroului

Electoral Central" gi cd folosegte in campania electoral5, in comuna Timigegti, judetul

Neamt, mi'iloace ilicite ,in titluri de proprietate in baz

in iou.dire a depus copii de pe Hotbrdrea de comisia

judeleanb pentru stabilirea dreptului de proprietate,

Analizdnd plAngerea formulatb de petentul constatb cb

suslinerile petentului 
-nu 

vizeazd niciuna dintre at art. 42 din

legLa nr.li;lolzg04, in sarcina biroului electoral judelean, petentul neindicdnd concret

care sunt mijloacele ilicite 9i care contravin dispoziiiilor art. 4r din lege utilizate in

campania elettoralb I pe raza comunei unde domiciliazS.
pentru toate aceste considerente, in temeiul art. 42 alin. (1) din Legea

37O|2OO4, Biroul Electoral Judetean nr.29 Neamt,

DECIDE:

Art. 1 - Respinge ca nefondatb pl6ngerea formulatb de petentul i

Cu drept de contestare la Biroul Electoral Central, in termen de 48 ore de la

afi9are.

Nr, 10 129.10.20t9

E-mailr bejneamt@bec.ro
S t 2}OZSO Fax': 0233 I 230232



BIROUL ELECTORAL JUDETEAN NR. 29 NEAMT
pentru alegerea pregedintelui Rom6niei

din anul 2OLg

PROCES VERBAL
cu ocazia afigirii deciziei nr. 10 privind plAngerea formulati de petentul

--'

in conformitate cu prevederile art. 10, alin.(S) din Hotdr6rea Biroului
Electoral Central nr, Il20I9 privind aprobarea regulamentului de organizare si
funclionare a birourilor electorale constituite pentru alegerea Pregedintelui
Romdniei din anul 20L9, decizia a fost afigatS la sediul Biroului Electoral
Judetean nr. 29 Neamt din str. Alexandru cel Bun nr.27, Municipiul Piatra
Neamt, azi 29.10.2019, ora 11.00.

str, Afexandru cel Bun nr. 27 - Piatra Neamt Tel: 0233 l23O23O Faxr 0233/230232
E-maill bejneamt@bec,ro


