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

HOTARAREA NT. 27
din 24.08.2020
privind renuntarea la candidaturl a domnului Ficzi Ioan
de pe Lista de candida(i pentru func{iile de consilieri locali ai municipiului Tecuci
depusi de Partidul Ecologist Rom6n
in ceea ce priveqte alegerile locale din data de27 septembrie 2020,

Avdnd in vedere prevederile Legii nr. 115 din 19 mai 2015, cu modificdrile qi
completdrile ulterioare, pentru alegerea autorit[tilor administratiei publice locale, pentru
modificarea Legii administraliei publice locale nr. 21512001, precum qi pentru modificarea
E i completarea Legii nr.39312004 privind Statutul aleqilor locali;
Observind dispoziliile art. 3 din Legea nr. 135 din 16 iulie 2020, potrivit cdrora data
desfr;urdrii alegerilor pentru consiliile locale ale municipiilor precum ;i pentru primari s-a
stabilit in ziua de duminicd 27 septembrie 2020;
Ludnd in considerare HotdrArea Guvernului nr. 576 din 22 iulie 2020 pentru
aprobarea programului calendaristic pentru realizarea ac{iunilor necesare organizdrii Ei
desfEqurdrii in bune condilii a alegerilor pentru autoritAtile administraliei publice locale din
anul2020;

lin6nd cont de prevederile Hotar6rii nr. 2 din 3 august 2020 a Biroului Electoral
Centralprivind aprobarea Regulamentului de organizare si func{ionare a birourilor electorale
constituite pentru alegerile locale din anul 2020;
RelinAnd Ei prevederile art. 9 din Hotdrdrea BEC nr. 2103.08.2020 care prevede cd
birourile electorale adoptd hotdr6ri Ei iau mdsuri potrivit competenlei lor numai cu votul
majoritalii membrilor prezenli gi cu respectarea prevederilor art. 3 din aceeaqi Hotdr6re BEC
nr. 2i03.08.2020
La data de 24 august 2020 a fost inregistratf, la Biroul electoral de circumscriplie
numdrul 2 Tecuci sub nr. 169124.08.2020, cererea domnului Ficzi Ioan prin care aduce la
cunoqtinld cd renunld la candidatura de pe Lista de candidali pentru funcliile de consilieri
locali ai municipiului Tecuci depusd de Partidul Ecologist RomAn in ceea ce priveqte alegerile
locale din data de 27 septembrie 2020. ardtdnd ci se afld in stare de incompatibilitate.

in cadrul Eedinlei Biroului electoral de circumscriplie numdrul 2 Tecuci, (cu
unanimitate de voturi) din data de 24 august 2020 s-a calificat declaralia domnului Ficzi
Ioan, ca fiind o declaralie de renun{are la candidaturd, formulatd in temeiul ar1. 53 din Legea

nr. 115 din l9 mai 2015 pentru alegerea autoritdlilor administraliei publice locale, pentru
modificarea Legii administraliei publice locale nr.21512001, precum qi pentru modificarea qi
completarea Legii nr.39312004 privind Statutul aleEilor locali.
Totodati, in cadrul aceleiaqi gedinfe a Biroului, (cu unanimitate de voturi) s-a
constatat cE cererea de renun{are la candidaturd a fost formulati in termenul legal, domnul
Ficzi Ioan formuldnd declaralia p6na la data rdminerii definitive a candidaturilor propuse de
Partidul Ecologist RomAn.
ln urma analizei cererii de renunfare la candidaturd formulatd de domnul Ficzi Ioan,
s-a constatat (cu unanimitate de voturi) cd aceasta indeplineEte toate condiliile de fond qi de
formd p^rev[zute de art. 53 din Legea nr. ] 15/2015;
In aceste condilii, Biroul va lua act de cererea de renunlare la candidaturd fbrmulata
de domnul Ficzi Ioan qi pe cale de consecin{I va renumerota corespunzitor Lista de
candidafi propusi de Partidul Ecologist Rom6n pentru funcliile de consilieri locali ai
municipiului Tecuci in ceea ce privegte alegerile locale din data de27 septembrie 2020.

Fa{a de dispoziliile arl.42 alin. (2) din Legea nr.ll5l2015 din care rezultd ca Biroul
adopta hotdrAri cu votul majoritalii membrilor prezenli;

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE nT.2 TECUCI

uorAnAsrp:

Art.l Constatd cd cererea de renunlare la candidaturd a domnului Ficzi Ioan de pe
Lista de candidali pentru funcliile de consilieri locali ai municipiului Tecuci depusd de
Partidul Ecologist Romdn in ceea ce privegte alegerile locale din data de 27 septembrie
2020, a fbst formulatd in termenul legal.
Art. 3 Ia act de cererea de renunlare la candidaturd a domnului Ficzi Ioan de pe Lista
de candidali pentru funcliile de consilieri locali ai municipiului Tecuci depusd de Partidul
Ecologist Romin in ceea ce priveqte alegerile locale din data de 27 septembrie 2020
Art. 4 Dispune renumerotarea in mod corespunzitor a Listei de candida{i propusa de
Partidul Ecologist Romdn pentru funcliile de consilieri locali ai municipiului Tecuci in ceea
ce privegte alegerile locale din data de27 septembrie 2020, Ei inregistratd in baza HotirArii
nr. 25 din 19.08.2020 aBEC 2 Tecuci, dupd cum urmeazd:
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hotar0re va fi adusd la cunogtinfa publicd prin afiEare la sediul
Biroului Electoral de CircumscripJie Nr. 2 Tecuci.

Art. 5. Prezenta
Definitivd.

Pronunlatd in qedinfa BEC 2 Tecuci din data de 24.08.2020.

PRE$EDINTE,
Judecitor Ana Nlaria CRISTISOR
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Avocat Iulia ALEXA
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