
BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE NR.2 .
- MUNICIPIUL TECUCI

JUDETUL GALATI
Municipiul recuci, str. I Decembrie 1918, nr.62,jude{ul Gala{i

Telefon 0790238350
Email : gl.tecuci@bec.ro

HOTARAREA Nr.3
din 18.08.2020

privind candidatura propusr de partidul Na{ional Liberal
pentru func{ia de primar al municipiului Tecuci

la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020,
in persoana domnului COSTIN LUCIAN - GRIGORE,

Av6nd in vedere prevederile Legii nr. 115 din 19 rnai 2015, cu modif.icarile qi
completarile ulterioare, pentru alegerea autoritAlilor administratiei publice locale. pentru
niodificarea Legii administra(iei publice locale nr. 21512001, precum qi pentru modificarea
E i completarea Legii nr.39312004 privind Statutul aleEilor locali;

ObservAnd dispoziliile art. 3 din Legea nr. 135 din 16 iulie2020, potrivit cdrora data
desfEgurarii alegerilor pentru consiliile locale ale municipiilor precum Ei pentru primari s-a
stabilit in ziua de duminicil 27 septembrie 2020:

l.udnd in considerare Hotdrdrea Guvernului nr. 576 din 22 iulie 2020 pentru
aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acIiunilor necesare organizdrii Ei
desfEgurarii in bune condilii a alegerilor pentru autoritatile administrafiei publice locale din
anul 2020;

Tin6nd cont de prevederile HotdrArii Guvernului nr. 2 din 3 august 2020privind
aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor electorale constituite
pentru alegerile locale din anul 2020,

Relindnd Ei prevederile art. 9 din HotarArea BEC nr. 2/03.08.2020 care prevede cI
birourile electorale adopta hotardri Ei iau mdsuri potrivit conrpetentei lor numai cu votul
majoritalii rnembrilor prezenfi Ei cu respectarea prevederilor art. 3 din aceeasi Hotirdre BEC
nr. 2/03.08.2020

intrucAt la data de 14 august 2020 afbst depusd la Biroul electoral de circumscriplie
numdrul 2 Tecuci candidatura domnului COSTIN LUCIAN - GRIGORE propus de Partidul
Nalional Liberal la func{ia de PRIMAR al municipiului Tecuci, aceasta fiind inregistratf, sub
numdrul 43114.08.2020, cu respectarea termenului prevdzut de articolul 46 din Legea nr. 1 15
din 19 mai 2015 pentru alegerea autoritAtilor administrafiei publice locale, pentru
modificarea Legii adrninistra{iei publice locale nr.215l2OOl, precum si pentru modificarea Ei
completarea Legii nr.39312004 privind Statutul aleqilor locali.

La depunerea dosarului de candidaturd a domnului COSTIN LUCIAN - GRIGORE
pentru funcfia de primar al municipiului Tecuci, s-a cor-rstatat cd, acesta cor-r!ine inscrisurile
prevdzute de art. 47 din Legea nr. 115 din 19 rnai 2015 qi de Metodologia din 17 iulie 2020 a
depunerii dosarelor de candidatura Ei a listelor de suslinatori la alegerile locale din anul 2020
aprobatd prin IJotdrire nr.2 din l7 iulie 2020 la alegerile locale din anul 20ZO a Autoritatii



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

a) un exemplar original al propunerii de candidaturd, confonn rnodelului prcvdzut in
anexa nr. 2 din Metodologie dupd caz;

b) copie dupd actul de identitate al candidatului;
c) exemplare originale ale declaraliilor de

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

confbrni modelelor prevdzute de anexele nr. 1 qi 2laLegeanr. 17612010, cu modificirile Ei
completirile ulterioare;

e) exemplarele originale ale declaraliilor pe propria rdspundere in sensul c6 a avut sau
nu calitatea de lucrdtor al Securitalii sau de colaborator al acesteia. conform modelului
prevdzut in anexa la Ordonanfa de urgenld a Guvernului nr. 2412008. aprobatd cu modificdri
qi completari prin Legea nr.293l2OO8, cu modificdrile Ei completarile uiterioare.

Odatd cu depunerea candidaturii, au fost anexate. conform opisului centralizator
prevdzut in anexa numirul 6 din Metodologie liste de suslinitori cuprinzAnd un numdr de
5200 semndturi indosariate in 2 (doua) dosare cu filele numerotate (dosarul I cuprinde 250
file. iar dosarul 2 cuprinde 270 file).

S-a procedat la veriflcarea listelor de sus(indtori constatdndu-se ci acestea
indeplinesc condiliile de fonnd qi fond in integralitate.

in urma analizei propunerii de candidatura a domnului COSTIN I-UCIAN
GRIGORE s-a constatat ci aceasta indeplineEte toate condiliile de fond ;i de formi
prevazute dearl. 1-6 Si art.15-19 clin Legeanr. 115/2015, pentru ct.fi inregistratii;

Totodatd s-a constatat cd propunerea de candidaturd a domnului COSTIN LUCIAN -
GRIGORE este insolitd de o listd de cel pulin 250 de alegatori ce intruneqte cerinlele
instituite de afi.49 qi art.51 din Legea nr.ll5l2Ol5.

Fati de dispoziliile art. 52 alin. (2) din Legea nr.1l5l2Ol5 din care rezultd cl
admiterea sau respingerea candidaturilor se face prin hotardri ale birourilor electorale de
circuntscriplie,

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE nT. 2 TECUCI

Art.lAdmite candidatura propusi de Partidul Na{ional Liberal pentru functia dc
primar al municipiului Tecuci la alegerile locale din data de 27 septembri e 2020, in
persoana domnului COSTIN LUCIAN - GRIGORE. dispundnd inregistrarea acesteia.

Art. 2. Prezenta hotdrdre va fi adusi la cunoqtin{a publicd prin afisare la sediul
Biroului Electoral de Circun.rscriptie Nr. 2 Tecuci.

acceptare a candidaturii, confbrm

HOTARASTE:



Art. 3.Prezenta hotdr6re poate fi contestata la Judec[toria Tecuci, in termen de 24 de
ore de la afisare, de cdtre orice persoand interesatd, partid politic, alianJe politice sau alian{e
electorale.

Pronunlatd in qedin{a BEC 2 Tecuci din data de 18.0g.2020.

PRE$EDINTE,
Judecitor Ana Maria CRISTISOR

LOCTTTTOR
Avocat Iulia ALEXA
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MEMBRT:

BITIRE VIOREL . ALDE

MANOLACHE VASILE _ PRO

PADURARU CONSTANTIN _

BRADEA DANIEL _ U.S.R i.\'

HOTNOG NECULAI _ P.N.L.

BOGU$ SORrN - P.M.P. t'

GEORGICA ITTNEIA - U.D.M


