
AUTORITATEA 
ELECTORALA 
PERMANENTĂ 

ACREDITARE 

at. 4eao. 

Având in vedere cererea inregistrată cu nr. 13227/22.08.2020, formulată de ASOCIAŢIA 

FUNKY CITIZENS, cu sediul in mun. Bucureşti, str. Brăiliţa, nr. 7, bl. D9A, sc. A, et. 8, ap.134, 

sector 3, CUI 30339344, in temeiul art. 5 din Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor 

pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, precum şi a unor măsuri pentru buna 

organizare şi desfăşurare a acestora, raportat la art. 89 alin. (3) din Legea nr. 208/2015 privind 

alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea 

Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, acreditează 

ASOCIAŢIA FUNKY CITIZENS la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale 

din anul 2020. 

Constantin-Flo 

Note: 
- Pe baza documentului de acreditare, asociaţia, fundaţia poate desemna ca observatori interni, numai 

persoane care nu au apartenenţă politică. 
- Persoanele acreditate pot asista la operaţiunile electorale "in ziva votării, incepând cu ora 6,00 şi 

terminând cu momentul incheierii şi semnării de către membrii biroului electoral al secţiei de votare a 
procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării in secţia respectivă numai pe baza ecusonului emis de 
către asociaţia sau fundaţia acreditată de către Autoritatea Electorală Permanentă, insoţite de actul de 
identitate. 

- Observatorii intemi nu pot interveni in niciun mod in organizarea şi desfăşurarea alegerilor, având 
numai dreptul de a sesiza in scris preşedintele biroului electoral al secţiei de votare in cazul constatării unei 
neregularităţi. Orice act de propagandă electorală, precum şi incălcarea in orice mod a actului de acreditare 
atrag aplicarea sancţiunilor legale, suspendarea acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea, 
iar in ziva votării, indep'ărtarea imediată a persoanei respective din secţia de votare. 

- La biroul electoral al secţiei de votare, persoanele acreditate pot staţiona numai in spaţiul stabilit in 
acest sens in localul de vot de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare. 
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