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

HOTARAREA NT.I6
din 18.08.2020
privind candidaturile propuse de Partidul Miqcarea Populari pentru func{iile
de consilieri locali ai municipiului Tecuci la alegerile locale
din data de 27 septembrie 2020,
AvAnd in vedere prevederile Legii nr. 115 din l9 mai 2015. cu modiflc[rile qi
completarile ulterioare, pentm alegerea autoritAtilor adniinistrafiei publice locale, pentru
modificarea Legii administraliei publice locale nr.21512001, precum gi pentru modificarea q i
completarea Legii nr.39312004 privind Statr:tul aleqilor locali:
Observind dispoziliile arr.3 din Legea nr. 135 din 16 iulie 2020, potrivit cdrora data
desfEqurarii alegerilor pentru consiliile locale ale municipiilor precum Ei pentru primari s-a
stabilit in ziua de duminicd, 27 septembrie 2020:.
Ludnd in considerare Hotf,rdrea Guvernului nr. 576 din 22 iulie 2020 pentru aprobarea
programului calendaristic pentru reahzarea ac{iunilor necesare organizdrii Ei desll;urarii in bune
condilii a alegerilor pentru autoritdtile administraliei publice locale din anul 2020;
findnd cont de prevederile Hot[rdrii Guvernului nr. 2 din 3 august 2020privind
aprobarea Regulamentului de organizare si funclionare a birourilor electorale constituite pentru
alegerile locale din anul 2020;
Relindnd Ei prevederile ar1. 9 din Hotdrdrea BEC nr. 2103.08.2020 care prevede cd
birourile electorale adopta hotardri gi iau mdsuri potrivit competenlei lor numai cu votul
majoritalii membrilor prezenli gi cu respectarea prevederilor art. 3 din aceeaqi Hotirdre BEC nr.
2103.08.2020

intrucdt la data de 17 august 2O2O a fost depusd la Biroul electoral de circumscriptie
numdrul 2 Tecuci lista de candida{i pentru func{iile de consilieri locali ai municipiului
Tecuci, propunere formulati de Partidul Migcarea Populard la alegcrilc localc din tlata rlc
27 septembrie, aceasta fiind inregistratd sub numdrul 84117.08.2020 cu respectarea termenului
prevdzut de articolul 46 din Legea nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autoritAtilor
adrninistraliei publice locale, pentru modificarea Legii administraliei publice locale nr.
21512001, precum si pentru modificarea Ei cornpletarea Legii nr. 39312004 privind Statutul
alesilor locali.
La depunerea listei de candidafi s-a constatal cd aceasta confine inscrisurile prevdzute
arl.47 din Legea nr. 115 din 19 mai 2015;i de Metodologia din 17 iulie 2020 a depunerii
dosarelor de candidaturi qi a listelor de susfinatori la alegerile locale din anul 2020 aprobatd
prin HotarAre nr. 2 din l7 iulie 2020 la alegerile locale din anul 2020 a Autoritatii Electorale
Perntanente privind documentele pe care trebuie sd le depuni in vederea admiterii
candidaturilor la alegerile pentru locale din anul 2020 respectiv:
a)un exemplar original al listei de candida{i, conform modelului prevdzut in anexa nr.
1:

b)copiile actelor de identitate ale candida{ilor;
c)exemplarele originale ale declaraliilor de acceptare a candidaturii, conform modelului
previzut in anexa nr. 3;
d)exemplarele originale ale declaraliilor de avere Ei ale declaraliilor de interese,
confbrm modelelor previzute deanexele nr. 1qi2 la Lesea nr. 17612010. cu modificirile Ei
completari le ulterioare;
e)exemplarele originale ale declaraliilor pe propria rdspundere in sensul cf, a avut sau nu
calitatea de lucrdtor al SecuritSlii sau de colaborator al acesteia. conform modelului prevdzut
in anexa la Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 2412008, aprobatd cu modiflcari Ei
complet[ri prin Leqea nr. 29312008. cu modificdrile qi completirile ulterioare.
Odata cu depunerea candidaturii, au fost anexate, conform opisului centralizator
prevdzut in anexa numdrul 6 din Metodologie liste de suslindtori cuprinzdnd un numdr de 350
semndturi indosariate in 1 (unu) dosar, cu 35 file.

in u.ma anahzei listei de candidafi s-a constatat c[ aceasta ir-rdeplineqte toate condiliile
de fond Ei de fbrmd prevdzute de urt. 1-6 Si ctrt.15-19 din Legeu nr. ll5/2015, pentru a.fi
inregi,strutd,'

Totodata s-a constatat cd lista de candidali este insolita de o listd de cel pulin 250 de
alegdtori ce intrunegte cerin{ele instituite de art.49 gi art.5 1 din Legea nr. 1 I 5/20 I 5 .
Fa(a de

dispoziliile art.52 alin. (2) din Legea nr.115/2015 din care rezultd cd admiterea
hot[rAri ale birourilor electorale de circumscrip{ie;

sau respir-rgerea candidaturilor se face prin
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Art.l Admite lista de candida{i propusl de Partidul Miqcarea Popularl pentru
funcfiile de consilieri locali ai municipiului Tecuci la alegerile locale din cJata tle 27
septembrie 2020,, dispundnd inregistrarea acesteia, cu privire la urmdtoarele persoane:

NR.
CRT.

PRENUMELE

NUMELE

MIRZA

VASILICA - CRISTINF]I

DANILA

FLORENTIN

TUDORACHE

CONSTANTIN

4

NEGREA

LAURENTIU - DAN

5

BEI-EA

FLORIN - FANI

6

TURCU

ALIN - ANDREI

7

SANDU

VIRGIL

8

BUDUR

DUMITRU

9

STANCIU

GICA - ADRIAN

r0

MANDRA

LUCIANA - MIOARA

I

2
)

ll

OITA

IONU

t2

LOCHIN

RAMONA

IJ

VAIDEANU

OVIDIU - STEJEREL

t1

ION

EMILIAN

l-5

PAIC

RICA

l6

PURCAREATA

MARIANA

t1

DIACONU

IONEL

l8

DOBRA

SANDEL. MARIAN

l9

CARAUS

COSTEL

20

PAIC

NECULAE

2t

DANILA

CARMINA

))

MIRZA

NICOLE'fA

:)

PALADE

TANIA

24

GHEORCHI

VIOREL

Art.2.

Prezenta hotirdre va f-i adusd la cunoqtinf[ publicd prin afiqare la sediul Biroului
Electoral de Circumscriptie Nr. 2 Tecuci.

Art. 3.Prezenta hotdrdre poate fi contestata la Judecdtoria Tecuci. in terr-nen de 24 de
ore de la afiEare, de cdtre orice persoand interesat5, partid politic, alianfe politice sau alian{e
electorale.
Pronunfatd

in qedin{a BEC 2 Tecuci din data de 18.08.2020.

PRE$EDINTE,
.Iudecitor Ana Maria CRISTISOR

LOCTIITOR,
Avocat Iulia ALEXA
li"
I

\.{
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MEMBRI:

t,

I ltt

BITIRE VIOREL - ALDE
MANOLACHE VASILE -

PR,

TOMANI

PAnunanu CONSTANTIN

-

.s.D.

I]RADEA DANIEL _ U.S.R

I

_r-

HOTNOG NECULAI _ P.N.L.
t/

BOGt:S

SORIN - P.N{.P. ,ht
I

GEORGICA ITIRPI-A - U.6.I
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-
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