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

HOTARAREA NT.
din 18.08.2020

14

privind candidatura propusi de
candidat independent ISARII CEZAR - ANDREI
pentru func{ia de consilier local a municipiului Tecuci
la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020,
Avdnd in vedere prevederile Legii nr. ll5 din 19 mai 2015, cu modificarile gi
completarile ulterioare, pentru alegerea autoritAtilor administrafiei publice locale, pentru
nrodiflcarea Legii adrninistra{iei publice locale nr.21512001, precum qi pentru modillcarea
q i completarea Legii nr.393l2OO4 privind Statutul aleqilor locali;
ObservAnd dispoziliile art. 3 din Legea nr. 135 din l6 iulie 2020. potrivit cirora data
desligurdrii alegerilor pentru consiliile locale ale municipiilor precum gi pentru primari s-a
stabilit in ziua de duminica- 27 septembrie 2020;
Luflnd in considerare Hotdrdrea Guvernului nr. 576 din 22 iulie 2020 pentru
aprobarea programului calendaristic pentru realizarea ac{iunilor necesare organizarii qi
desfbEurarii in bune conditii a alegerilor pentru autoritAtile administrafiei publice locale din
anul 2020;
TinAnd cont de prevederile HotirArii Guvernului nr. 2 din 3 august 2020privind
aprobarea Regulamentului de organizare si funclionare a birourilor electorale constituite
pentru alegerile locale din anul 2020;
Relin6nd Ei prevederile art. 9 din Hotardrea BEC nr. 2/03.08 .2020 care prevede cd
birourile electorale adopti hotdrAri qi iau mf,suri potrivit competen(ei lor numai cu votul
majorit[1ii membrilor prezen{i qi cu respectarea prevederilor art. 3 din aceeaqi Hot[rAre BEC
nr.2103.08.2020

intrucAt la data de l7 august 2020 a fbst depusa la Biroul electoral de circumscripfie
numdrul 2 Tecuci, propunerea forrnulatd de candidat independent ISARII CEZAR ANDREI pentru Consiliul Local Tecuci, la alegerile locale din data de 27 septembrie,
aceasta fiind inregistrata sub num5rul 80/17.08.2020 cu respectarea termenului prevdzut de
articolul 46 din Legea nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autoritAtilor administrafiei
publice locale. pentru modificarea Legii administra{iei publice locale nr.21512001, precunl
qi pentru rr-rodif-icarea Ei completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleEilor locali.
La depunerea listei de candidali s-a constatat ci aceasta conline inscrisurile prevdzute
aft.47 din Legea nr. 115 din l9 mai 2015 si de Metodologia din 17 iulie 2020 a depunerii
dosarelor de candidaturd qi a listelor de sus{inf,tori la alegerile locale din anul 2020 aprobatir
prin HotdrAre nr. 2 din l7 iulie 2020 la alegerile locale din anul 2020 a Autoritatii Electorale

Permanente privind documentele pe care trebuie sa le depuna in vederea adrniterii
candidaturilor la alegerile pentru locale din anul 2020 respectiv:
a)un exemplar original al propunerii de candidaturl al candidatului independent,
confbrm n-rodelului prevdzut in anexa nr. 1;
b)copiile actelor de identitate ale candidafilor:
c)exemplarele originale ale declaraliilor de acceptare a candidaturii. conform
modeh:lui prevdzut in anexa nr. 3;
d)exemplarele originale ale declaraliilor de avere Ei ale declaraliilor de interese,
confbrm modelelor prevdzute deanexele nr. 1qi2 la Legea nr. 17612010, cu modiflcarile qi
complet[ri le ulterioare;
e)exen-rplarele originale ale declarafiilor pe propria rispundere in sensul cd a avut sau
nu calitatea de lucrdtor al Securitalii sau de colaborator al acesteia, conform modelului
prevdzut in anexa la Ordonanta de urgenti a Guvemului nr. 2412008, aprobatd cu modificdri
Ei completdri prin Legea nr. 29312008. cu modificarile 9i completdrile ulterioare.
Odata cu depunerea candidaturii, au fbst anexate. conform opisului centralizator
previzut in anexa numirul 6 din Metodologie liste de suslindtori cuprinz6nd un numdr de
518 semnituri indosariate in 1 (unu) dosar - 53 file.
S-a procedat la verif-rcarea listelor de sus{indtori constatdndu-se urmdtoarele:
Membru BEC 2 Tecuci - reprezentant Partidul Pro Rominia a sesizat cd inregistrdrile
de la pagina 1 si pagina 1 I pozilia 1 nu sunt semnate de cdtre suslinltori, iar inregistririle de
la pagina 6 nu sunt semnate de persoana care a intocmit lista.
Prin vot (in unanimitate). membrii BEC 2 Tecuci au eliminat din lista de sus{inatori
un numdr de 21 de sustindtori.

in unna analizei propunerii candidatului independent s-a constatat cd aceasta
indeplineqte toate condiliile de fond qi de formd prevdzute deart. 1-6 Si art.15-19 clin Legea
nr. I I 5/20 I 5, pentru a./i tnragi,strutd;
Totodatd s-a constatat ca lista de candidali este insolit[ de o lista de cel pufin 250 de
alegatori ce intruneqte cerinfele instituite de art.49 gi art.5l din Legea nr.11512015, iar
neregularit[tile identificate in listele de sus(inatori, prin numdrul lor. nu sunt de naturd sd
af.ecteze indeplinirea condiliei de fond pre"'dzutd de arlicolul 49 alin. (2) din Legea 11512015
refbritoare Ia numdrul minim de alegdtori care suslin candidatura:

F-afa de dispoziliile art. 52 alin. (2) din Legea nr.l15i2015 din care rezultd cd
admiterea sau respingerea candidaturilor se face prin hotdr6ri ale birourilor electorale de
circurnscriplie;

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE

NT. 2

TECUCI

HOTARASTE:

Art.l Admite propunerea de candidaturl depusi de candidat

independent

TSARII CEZAIT - ANDREI pentru func(ia de consilier local a municipiului Tecuci
alegerile locale din data de27 septembrie 2020, dispun6nd inregistrarea acesteia.

Ia

Art, 2. Prezenta hotdrdre va fi adus[ la cunostinfa publica prin afiqare la sediul
Biroului Electoral de Circumscriplie Nr. 2 Tecuci.

Art. 3.Prezenta hotf,rAre poate fi contestatd la Judecdtoria Tecuci, in termen de 24 de
ore de la afiqare, de cdtre orice persoand interesata. parlid politic, alianle politice sau alianle
e lectorale.

Pronun{atd

in qedinta BEC 2 Tecuci din data de 18.08.2020.

LOCTI[TOR,
Avocat Iulia ALEXA

PRE$EDINTE,
Judecltor Ana Maria CRISTI$OR
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