
BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE NR.2 -
. MUNICIPIUL TECUCI .

JUDETUL GALATI
Municipiul Tecuci, str. I Decembrie 1918, nr.62,judeful Galafi

Telefon 0790238350
Email: gl.tecuci@bec.ro

HorARAnPe Nr. lo
din 18.08.2020

privind candidaturile propuse de Partidul Pro Romffnia pentru
funcfiile de consilieri locali ai municipiului Tecuci
la alegerile locale din data rJe 27 septembrie 2020,

Avdnd in vedere prevederile Legii nr. 115 din 19 mai 2015. cu modificdrile qi

completarile ulterioare. pentru alegerea autoritAlilor administrafiei publice locale, pentru

modificarea Legii administraliei publice locale nr. 21512001, precum Ei pentru rnodillcarea

q i cornpletarea Legii nr.393l2OO4 privind Statutul aleqilor locali;

Observdnd dispoziliile ar-t. 3 din Legea nr. 135 din 16 iulie 2020, potrivit cdrora data

desfbqurdrii alegerilor pentru consiliile locale ale municipiilor precum qi pentru primari s-a

stabilit in ziua de duminicd 27 septembrie 2020;
Ludnd in considerare Hotir6rea Guvernului nr. 576 din 22 iulie 2020 pentru

aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acliunilor necesare organizdrii ;i
desfE;ur[rii in bune condilii a alegerilor pentru autoritatile administraliei publice locale din

anul 2020;

findnd cont de prevederile Hot[rArii Guvernului nr. 2 din 3 august 2020privind

aprobarea Regulamentului de organizare si funclionare a birourilor electorale constituite

pentru alegerile locale din anul 2020:
Re{inAnd qi prevederile art.9 din Hotf,rArea BEC nr.2103.08.2020 care prevede c[

birourile electorale adopti hotardri qi iau misuri potrivit competenlei lor numai cu votul

majoritAtii membrilor prezen{i Ei cu respectarea prevederilor art. 3 din aceeaqi Hot[rire BEC

nr. 2/03.08.2020

iptrucdt la data de 15 august 2O2O a tbst depusi la Biroul electoral de circumscriplie

numirul 2 Tecuci lista cle candida{i pentru func(iile de consilieri locali ai municipiului
Tecuci, propunere formulatl de Partidul Pro Rominia Ia alegerile locale din data de 27

septembrie. aceasta fiind inregistratd sub numirul 61/15.08.2020 cu respectarea termenului

previzut de arlicolul 46 din Legea nr. I 15 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorit[1ilor

administraliei publice locale, pentru modificarea Legii administra{iei publice locale nr.

215l2OOl, precum qi pentru modiflcarea qi completarea Legii nr. 39312004 privind Statutul

aleqilor locali.
La depunerea listei de car-rdidali s-a constatat cd aceasta conline inscrisurile prevdzute

art.47 clin Legea nr. 115 din 19 mai 2015 ;i de Metodologia din 17 iulie 2020 a depunerii

dosarelor de candidaturd qi a listelor de suslindtori la alegerile locale din anul 2020 aprobat[
prin Hot[rAre nr.2 din 17 iulie 2020 la alegerile locale din anul 2020 a Autoritatii Electorale



Permanente privind documentele pe care trebuie sf, le depuna in vederea admiterii

candidaturilor la alegerile pentru locale din anul 2020 respectiv:
a)un exemplar original al listei de candidafi, conform modelului prevdzut in anexa

nr. l;
b)copiile actelor de identitate ale candidafilor;
c)exemplarele originale ale declaraliilor de acceptare a candidaturii, conform

modelului prevdzut in anexa nr. 3;
d)exemplarele originale ale declaraliilor de avere gi ale declaraliilor de interese,

conlbrm modelelor prevdzute deanexele nr. lqi2 la Legea nr. 176i2010, cu modificdrile qi

complet[rile ulterioare;
e)exemplarele originale ale declaraliilor pe propria rdspundere in sensul ci a avut sau

r-ru calitatea de lucritor al Securitalii sau de colaborator al acesteia, conform modelului
previzut in anexa la Ordonanta de urgentf, a Guvernului nr. 2412008, aprobatd cu modificdri
qi completdri prin Legea nr. 29312008, cu modificdrile qi completarile ulterioare.

Odata cu depunerea candidaturii, au fost anexate, conform opisului centralizator
prevdzut in anexa numdrul 6 din Metodologie liste de susfinatori cuprinz6nd un numir de

130 semndturi indosariate in I (unu) dosar,73 f-ile.

S-a procedat 1a verificarea listelor de sus(inatori constatdndu-se ci acestea

indeplinesc condiliile de tbrmd gi fond in integralitate.

in urma analizei listei de candidali s-a constatat ci aceasta indeplineqte toate

condiliile de fbnd Ei de formd prevdzute de urt. 1-6 Si art.15-49 din Legea nr. 115/2015,

penlru u .fi tnre gistrald,'
Totodatd s-a constatat cd lista de candidali este insolita de o lista de cel putin 250 de

alegatori ce intruneqte cerin(e1e instituite de art.49 Ei art.5l din Legea nr.l15/2015.

Fa{a de dispoziliile arl. 52 alin. (2) din Legea nr.l15/2015 din care rezultd

admiterea sau respingerea candidaturilor se face prin hotdrdri ale birourilor electorale

circumscrip!ie;

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE NT. 2 TECUCI

HOTA

Art.l Admite lista de candida(i propusi de Partidul Pro Romflnia pentru
funcfiile de consilieri locali ai municipiului Tecuci la alegerile locale din data de 27

septembrie 2020, dispun6nd inregistrarea acesteia, cu privire la urmdtoarele persoane:

NR. CRT. NUME PRENUME

I MIRCEA ITJLIAN

ca

de



1 PINTILIE DANUT

J. ALOMAN STELICA

4. MATEI NICOLETA - CORINA

5. VLAD CEANINA - MIHAELA

6. F'LOREA IOAN

7. ENACHE ION

8. MELICEANU MARIUS - CRISTIAN

9. BUGEAC IONUT

t0. BLIOJU ADONIS - ROBERT

ll DRAGOMIR IULIAN

12. BALAN IONUT DAN

13. CANDUSSI AURELIAN

t4. JUJAU MARIAN

15. PENTII.JC VIOLETA

t6. TRIFAN CABRIE,LA

11. ONICA DORINA

18. TEODORESCU CRISTIAN

19. DANI$ PETRICA

20. POPA FLORIN

21 FURCILA EMIL

22. OPRE,A LILIANA

23. CRE,TU NICU

24. rANO$ GHIORGHE

Art. 2. Prezenta hotdrdre va f-r adusd la cuno;tin1a publici prin afiEare la sediul

Biroului Electoral de Circumscriplie Nr. 2 Tecuci.

Art. 3.Prezenta hotdrdre poate fi contestatd la Judecf,toria Tecuci,
ore de la afi;are. de cdtre orice persoani interesatd. parlid politic. alianfe
electorale.

in termen de 24 de

politice sau alianle



Pronunfatd in gedinla BEC 2 Tecuci din data de 18.08.2020.

PRE$EDINTE,
Judecitor Ana Maria CRISTI$OR
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LOCTIITOR,
Avocat Iulia ALEXA
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MEMBRI :

BITIRE VIOREL - ALDE

MANOLACHE VASILE - PRO ROMA

PADURARU CONSTANTIN _ P.S.D.
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BRADEA DANIEL _ U.S.R t '*

HOTNOG NECULAI - P.N.L. 
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