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

JUDETUL GALATT
Municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 62, jude{ul Gala(i

Telefon 0790238350
Email: gl.tecuci@bec.ro

HorARAnre Nr. 13

din 18.08.2020

privind candidaturile propuse de Partida Romilor "Pro-Europa" pentru
func(iile de consilieri locali ai municipiului Tecuci la alegerile locale

din data de 27 septembrie 2020,

AvAncl in vedere prevederile Legii nr. 115 din 19 mai 2015. cu moditlcarile 5i

completarile ulterioare, pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru

modiflcarea Legii administrafiei publice locale nr.21512001, precun.l gi pentru modiflcarea

q i completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleqilor locali;

ObservAnd dispoziliile art. 3 din Legea nr. 135 din 16 iulie 2020, potrivit cdrora data

desliqurarii alegerilor pentru consiliile locale ale municipiilor precurn qi pentru primari s-a

stabilit in ziua de duminicil 27 septembrie 2020;'

Ludnd in considerare Flotardrea Guvernului nr. 516 din 22 iulie 2020 pentru

aprobarea prograrnului calendaristic pentru realizarea acliunilor necesare organizarii Ei

desligurarii in bune condilii a alegerilor pentru autoritdtile administrafiei publice locale din

anul 2020:

linind cont de prevederile Hotiririi Guvernului nr. 2 din 3 august 2020privind

aprobarea Regulamentului de organizare si funclionare a birourilor electorale constituite

pentru alegerile locale din anul 2020;
Retinind gi prevederile ar1. 9 din Hot[rArea BEC nr. 2/03.08.2020 care prevede cd

birourile electorale adoptd hotdrAri gi iau rn[suri potrivit competenfei lor nttmai cu votul

majoritatii membrilor prezenli qi cu respectarea prevederilor art. 3 din aceeaEi Hot[r6re BEC

nr. 2/03.08.2020

ir-rtrucdt Ia data de 16 august 2O2O a fbst depusd la Biroul electoral dc circutnscrip{ic

r1umirul 2 Tecuci lista de candidafi pentru func{iile de consilieri locali ai municipiului
Tecuci, propunere formulati de Partida Romilor .,Pro-Europa" la alegerile locale din
data de 27 septembrie, aceasta tiind inregistratd sub numdrul 75116.08.2020 cu respectarea

termenului prevdzut de articolul 46 din Legea nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea

autoritatilor administrafiei publice locale. pentru modif-rcarea Legii administraliei publice

locale nr.215l20}l, precum gi pentru modificarea gi completarea Legii nr.39312004 privind

Statutul aleqilor locali.
La depunerea listei de candida{i s-a constatat cA aceasta conline inscrisurile previzute

afi.47 din Legea nr. 115 din 19 mai 2015 Ei de Metodologia din 17 iulie 2020 a depunerii

dosarelor de candidatura pi a listelor de suslinitori la alegerile locale din anul 2020 aprobati

prin Hotdrflre nr. 2 din 17 iulie 2020 la alegerile locale din anul 2020 a Autoritatii Electorale



Permanente privind documentele pe care trebuie sd le depund in vederea admiterii
candidaturilor Ia alegerile pentru locale din anul 2020 respectiv:

a)un exemplar original al listei de candidafi, conform modelului prevdzut in anexa
nr. 1;

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 qi ale declaraliilor de interese,
conlbrm modelelor previzute deanexele nr. 1Ei2 la Lesea nr. 17612010, cu modif-rcarilc qi

cornplet[rile ulterioare;
e)exemplarele originale ale declaraliilor pe propria r[spundere in sensul ci a avut sau

nu calitatea de lucrdtor al Securitdlii sau de colaborator al acesteia, confbrm modelului
previzut in anexa la Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 24i2008, aprobati cu modific[ri
qi completiri prin Legea nr. 29312008. cu modificirile gi completarile ulterioare.

Odata cu depunerea candidaturii, au fbst anexate, confonn opisului centralizator
prevf,zut in anexa numdrul 6 din Metodologie liste de suslinatori cuprinzind un numdr de

260 semnaturi indosariate in I (unu)dosar, 26 file.
S-a procedat la verificarea listelor de sus{indtori constatdndu-se urmdtoarele:
Membru BEC 2 Tecuci - reprezentant USR a sesizat elemente de similitudine a unor

semndturi de pe lista de susfindtori.
Prin vot (8 pentru , 1 impotrivd) , membrii BEC 2 Tecuci au stabilit cd pronunlarea

pe veridicitatea semndturilor Ei datelor inscrise in listele de suslindtori nu este de competenta

biroului.

in ,.-u analizei listei de candidali s-a constatat ci aceasta indeplinegte toate

condiliile de fbnd gi de formd prevdzute de art. 1-6 Si art.15-49 tlin Legeo nr. ll5/2015,
pcntru u.fi inre gislratd;

Totodata s-a constatat ca lista de candidafi este insolita de o listi de cel pulin 250 de

alegdtori ce intruneqte cerinfele instituite de art.49 gi art.51 din Legea nr.115/2015, iar
r.reregularitafile identificate in listele de suslinf,tori. prin numdrul lor, nu sunt de naturd sd

albcteze indeplinirea condiliei de fond previzutide arlicolul 49 alin. (2) din Legea 11512015

referitoare la num[rul minim de alegdtori care susfin candidatura;

Fa{d de dispoziliile afi. 52 alin. (2) din Legea nr.115/2015 din care rezultd

adrniterea sau respingerea candidaturilor se f-ace prin hotlrAri ale birourilor electorale
circumscripf ie;

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE NT. 2 TECUCI

uorARAsrp:

Art.l Admite lista de candida{i propusl de Partida Romilor ,,Pro-Europa"
pentru func{iile de consilieri locali ai municipiului Tecuci la alegerile locale din data de

27 septembrie 2020, dispr"rndnd inregistrarea acesteia. cu privire la urmdtoarele persoane:

ci
de



NR.
CRT.

NUME PRENUME

I ACHITEI NICUSOR - GEORGE
2. MARTIS GEORGE
-). MARTIS TEODORA - DIANA
4. TODERA$CU STEFAN - MIREL

Art. 2, Prezenta hotdrdre va f-r adusd la cuno$tin!6 publica prin afiqare la sediul

Biroului E,lectoral de Circumscriplie Nr. 2 Tecuci.

Art. 3.Prezenta hotdrAre poate fi contestatd la Judecdtoria Tecuci. in termen de 24 de

ore de la afiqare, de citre orice persoani interesata. partid politic. alianle politice sau alianle
electorale.

Pronunfatd in Eedinta BEC 2 Tecuci din data de 18.08.2020.

PRE$EDINTE,
.ludecltor Ana I\'laria BRPTISOR

LOCTIITOR,
Avocat Iulia ALEXA

!

NIENIBRI : 1

BITIRE VIOREL - ALDE TL It .i).
MANOLACHE VASILE _ PRO ROMANU", -,.I/i C/
PADURART] CONSTANTIN _ P.S.D. \-,.

r,.., r, -_
BRADEADANIEL-U.S.R I"- -T- 'i--

HOTNOG NECULAI _ P.N.

/
BOGU$ SORIN - P.M.P. /.

GEORGICA NNTNPIA - U.D


