BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE NR.2 . MUNICIPIUL TECUCI JUDETUL GALATI
Municipiul Tecuci, Str. I Decembrie 1918 nr.62,judeful Gala(i
Telefon 0790238350
Email : gl.tecuci@bec.ro

IR 6i t5.0s.2020
DISPOZITIE
Din 15.08.2020
privind procedura de verificare qi inregistrare a candidaturilor depuse pentru
funcliile de consilier local gi de Primar

Av6nd in vedere prevederile art. 27 alin.(l) lit. b) din Legea nr. 11512015 pentru alegerea
autoritatilor administra{iei publice locale, pentru modificarea Legii administraliei publice locale
nr.21512001, precum qi pentru modificarea ;i completarea Legii nr.39312004 privind Statutul aleEilor

locali, cu modif-rcirile gi completdrile ulterioare,
Avdnd in vedere termenele stabilite prin Hotar6rea Guvernului nr. 57612020 pentru aprobarea
programului calendaristic pentru realizarea acfiunilor necesare organizdrii gi desflqurarii in bune condilii
a alegerilor pentru autoritAtile administraliei publice locale din anul 2020.
In baza art.42 din Legea 11512015 pentru alegerea autoritatilor administraliei publice locale.
pentru modificarea Legii administraliei publice locale nr.21512001, precum gi pentru modificarea qi
completarea Legii nr.39312004 privind Statutul aleEilor locali. cu modificarile qi complet[rile ulterioare.

HOTARAgTE:

Art.l Candidaturile depuse pentru funcfiile de consilier local in Consiliul Local Tecuci qi de
Primar al municipiului Tecuci vor fi examinate de cdtre membrii BEC nr. 2 Tecuci, iar asupra acestora.
Biroul se va pronunfa dupa cum urmeazd:
- Pentru candidaturile depuse pdnd la data de 17 august 2020 inclusiv, Biroul Electoral de
Circumscriplie nr. 2 Tecuci va adopta hotar6ri de admitere sau respingere in cadrul gedinfei din data de
l8 august 2020 ora 14.00.
- Pentru candidaturile depuse in data de 18 august 2020, precum Ei cele care nu au putut fi
examinate in qedin{a din 18 august ora 14.00, Biroul Electoral de Circumscriplie nr.2 Tecuci va adopta
hotardri de admitere sau respingere in gedinla din data de 19 august ora 14.00.
Art.Z. Membrii Biroului Electoral de Circumscrip{ie nr. 2 Tecuci vor examina toate
candidaturile depuse sub aspectul condiliilor de fond Ei formd prevdzute de lege pf,nI la data ;i ora
qedin{elor mai sus stabilite, care se vor {ine flrd o altl convocare ulterioarl.
Art.3. Documentele de candidaturd sunt cele prevdzute de Legea 11512015 pentru alegerea
autorititilor administraliei publice locale pentru modificarea Legii administrafiei publice locale nr.
21512001, precum qi pentru modit-rcarea;i completarea Legii nr.39312004 privind Statutul alegilor locali
cu nrodificarile Ei completdrile ulterioare Ei Hot[rArea Autoritalii Electorale Permanente nr. 212020
prii'ind aprobarea metodologiei depunerii dosarelor de candidaturd gi a listelor de susfinatori la alegerile
locale din anul 2020.
Art.4. Prezenta dispozilie se aduce la cunoqtinfa public[ prin afiqare la sediul Biroului Electoral
de Circumscriplie nr.2 'fecuci , cdt Ei pe site-ul Primdriei Municipiului Tecuci secfiunea Alegeri Locale
2020
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