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

JUDETUL GALATT
Municipiul Tecuci, str. I Decembrie 1918, nr.62,judeful Gala(i

Telefon 0790238350
Email: gl.tecuci@bec.ro

SOTANAREA Nr. 4
din 18.08.2020

privind candidaturile propuse de Partidul Na{ional Liberal
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 19 mai 2015, cu modificdrile qi
completdrile ulterioare, pentru alegerea autoritalilor administraliei publice locale, pentru
modiflcarea Legii administraliei publice locale nr.21512001, precum qi pentru modificarea
q i completarea Legii nr.39312004 privind Statutul alegilor locali;

Observdnd dispoziliile art. 3 din Legea nr. 135 din l6 iulie 2020, potrivit cirora data
desfEEurarii alegerilor pentru consiliile locale ale municipiilor precunl qi pentru primari s-a
stabilit in ziua de duminicd 27 septembrie 20201'

Ludnd in considerare Hotdrdrea Guvernului nr. 576 din 22 iulie 2020 pentru
aprobarea programului calendaristic pentru realizarea ac{iunilor necesare organiz[rii qi

desliqurarii in bune condilii a alegerilor pentru autoritdtile administraliei publice locale din
anul 2020;

Tinind cont de prevederile Hotdr6rii Guvernului nr. 2 din 3 august 2020privind
aprobarea Regulamentului de organizare si func{ionare a birourilor electorale constituite
pentru alegerile locale din anul 2020;

Retindnd qi prevederile art. 9 din F{otardrea BEC nr. 2/03.08.2020 care prevede cd
birourile electorale adopta hotdrdri gi iau mdsuri potrivit competentei lor numai cu votul
majoritilii membrilor prezenli Ei cu respectarea prevederilor ar1. 3 din aceeaEi Hotf,rdre BEC
nr. 2/03.08.2020

intrucdt la data clc 14 august 2O2O a fost depusd la Biroul electoral de circumscripfie
nuntdrul 2 Tecuci lista de candida{i pentru funcfiile de consilieri locali ai municipiului
Tecuci, propunere formulatl de Partidul Na(ional Liberal la alegerile locale din data
de 27 septembrie, aceasta tiind inregistrata sub numdrul 44114.08.2020 cu respectarea
tennenului previzut de articolul 46 din Legea nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea
autoritatilor administraliei publice locale, pentru modificarea Legii administraliei publice
locale nr.21512001. precum qi pentru modificarea qi completarea Legii nr.39312004 privind
Statutul alegilor locali.

La depunerea listei de candida{i s-a constatat cd aceasta con(ine inscrisurile previzute
art.47 din Legea nr. 115 din 19 mai 2015 gi de Metodologia din 17 iulie 2020 a depunerii
dosarelor de candidatur[ qi a listelor de susfindtori la alegerile locale din anul 2020 aprobat1t
prin HotArare nr.2 din l7 iulie 2020 la alegerile locale din anul 2020 a Autoritatii Electorale



Permanente privind documentele pe care trebuie sd le depund in vederea admiterii
candidaturilor 1a alegerile pentru locale din anul 2020 respectiv:

a)uu exemplar original al listei de candida{i, conform modelului prevdzut in anexa
nr. 1;

b)copiile actelor de identitate ale candidatilor;
c)exemplarele originale ale declaraliilor de acceptare a candidaturii, confbrm

modelului prevdzut in anexa nr. 3;
d)exernplarele originale ale declaraliilor de avere ;i ale declaraliilor de interese,

confbrm modelelor prev[zute deanexele nr. 1 qi2 la Lesea nr. 17612010, cu modificarile Ei
completdrile ulterioare;

e)exemplarele originale ale declarafiilor pe propria rispundere in sensul cd a avut sau
nu calitatea de lucrdtor al Securitdtii sau de colaborator al acesteia. confbrm modelului
prevdzut in anexa la Ordorranta de urgentd a Guvernului nr. 2412008. aprobati cu modificari
gi conipletdri prin Leqea nr. 29312008, cu modificarile qi complet[rile ulterioare.

Odatd cu depunerea candidaturii, au fost anexate, conform opisului centralizator
previzut in anexa numdrul 6 din Metodologie liste de sus[inatori cuprinzdnd un numf,r de
5200 semnituri indosariate in 2 (doua) dosare cu filele numerotate (dosarul I cuprinde 250
flle, iar dosarul 2 cuprinde 270 file).

S-a procedat la verificarea listelor de suslinitori constatAndu-se cd acestea
indeplinesc condiliile de forn-ri qi fond in integralitate.

in urma analizei listei de candidali s-a constatat ci aceasta indeplineEte toate
condiliile de fond gi de fbrrnd prevdzute de art. 1-6 Si art.15-19 din Legea nr. 115/2015,
pentru a ./i tnre gis tratii ;

Totodata s-a constatat cd lista de candidali este insolitd de o listd de cel pulin 250 de
alegatori ce intrunegte cerinfele instituite de art.49 qi art.51 din Legea nr.1 l5/2015.

Fa{a de dispozitiile arl. 52 alin. (2) din Legea nr.l15/2015 din care rezultd ci
adrniterea sau respingerea candidaturilor se f'ace prin hotirdri ale birourilor electorale de

circumscrip!ie;

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE nT. 2 TECUCI

uorAnAsrn:

Art.1 Admite lista de candida{i propusd de Partidul Na(ional Liberal pentru
funcfiile de consilieri locali ai municipiului Tecuci la alegerile locale din data de 27
septembrie 2020, dispunind inregistrarea acesteia, cu privire la urmdtoarele persoane:



NR.
CRT.

NUME PRENUME

I COSTIN LUCIAN - GRIGORE,
1 MANOLIU TIBERIU - CODRUT
). DINU CONSTANTIN
4. BIRZU SORIN

5. LUPASCU MIRCEA
6. RADU VLADIMIR
1. CRISTOVICI DOINA - LUCIA
8. SUSANU BRUNO - BOGDAN
9. NAUM ADRIAN

0. PELIN EUGEN - DORU
I LEONTE IONEL
) MARTIN EUGE,N

J. DUMBRAVA ANI - RODICA
4 BE.]AN CORNEL IONUT
5 AVRAM VIRCIL
6 CRISAN GABRIEL
1 RADU GEORGE - BOGDAN
8. SANDU ALECU
9 DIACONU NELU - CRIS'|INEL

20. CURTEANU AURORA
2l CANTEMIR FLORIN

22. ARITON ALICE

-). BINDAR CRISTIAN - ANDREI
24. NARE FLORICA - FLORIN

Art. 2. Prezenta hotdrire va fi adusd la cunogtin![ public[ prin afiqare la sediul

Biroului Electoral de Circumscripfie Nr. 2 Tecuci.

Art. 3.Prezenta hotdrdre poate fi contestata la Judecdtoria Tecuci, in termen de 24 de

ore de la afiEare, de cdtre orice persoani interesata. partid politic, alianle politice sau alianfe
electorale.

Pronunfat[ in ;edin(a BEC 2 Tecuci din data de 18.08.2020.

PRE$EDINTE,
Judecltor Ana Maria CRISTISOR
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BITIRE VIOREL - ALDE
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MANoLACHE vASTLE - PRo RoMAIlte
I

pAnunaRu coNSTANTTN - P.s.D.
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BRADEA DANIEL _ U.S.R 1 
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HOTNOG NECULAI - P.N.L.

BOGU$ SORrN - P.M.P.
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GEORGICA TITTNN A - U.D.MR.
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