BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE NR. 2 - MUNICIPIUL TECUCI .
JUDETUL GALATI
Municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr.62,judeful Gala(i
Telefon 0790238350
Email : gl.tecuci@bec.ro

HOTARAREA NT.6
din 18.08.2020
privind candidaturile propuse de Partidul Uniunea Independentl Pentru Tecuci
pentru funcfiile de consilieri locali ai municipiului Tecuci
la alegerile locale din data de27 septembrie 2020,
AvAnd in vedere prevederile Legii nr. 115 din 19 n'rai 2015, cu modif-rcarile;i
contpletdrile ulterioare, pentru alegerea autoritAtilor administraliei publice locale, pentru
rlrodiflcarea Legii administraliei publice locale nr.21512001, precum qi pentru modificarea
q i completarea l-egii nr.39312004 privir-rd Statutul aleqilor locali;
ObservAnd dispoziliile art. 3 din Legea nr. 135 din l6 iulie 2020. potrivit cdrora data
desfigurdrii alcgerilor pentru consiliile locale ale municipiilor precum qi pentru primari s-a
stabilit in ziua de duminicd, 27 septembrie 2020.
LuArrd in considerare HotarArea Guvernului nr. 576 din 22 iulie 2020 pentru
aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acliunilor necesare organizdrii qi
deslhqurdrii in bune conditii a alegerilor pentru autoritdtile administra(iei publice locale din
anul 2020:

linAnd cont de prevederile FlotirArii Guvernului nr. 2 din 3 ar.rgust 2020privind
aprobarea Regulamentului de organizare si lunclionare a birourilor electorale constituite
pentru alegerile locale din anul 2020;
RelinAnd gi prevederile ar1. 9 din Hot[rdrea BEC nr. 2/03.08.2020 care prevede cf,
birourile electorale adopta hotdr6ri gi iau mdsuri potrivit competenlei lor numai cu votul
majoritalii membrilor prezenli gi cu respectarea prevederilor ar1. 3 din aceeaqi HotdrAre BEC
nr.2/03.08.2020

intrucat la data de 1.1 augusl 2O2O a fost depusa la Biroul electoral de circumscriplic
numdrul 2 TecLrci lista de candidafi pentru func{iile de consilieri locali ai municipiului
Tecuci, propunere formulatl de Partidul Uniunea Independentd Pentru Tecuci la alcgerile
locale din data de 27 septembrie. aceasta fiind inregistratd sub numdrul 49114.08.2020 cu
respectarea termenului prevdzut de arlicolul 46 din Legea nr. 115 din 19 mai 2015 pentru
alegerea autoritAtilor administra[iei publice locale. pentru modificarea Legii administra(iei
publice locale nr.21512001. precunl qi pentru modificarea qi completarea Legii nr.39312004
privind Statutul aleqilor locali.
[,a depunerea listei de candidafi s-a constatat cd aceasta con{inc ir,scrisurile previzute
arI".47 din Legea nr. 115 din 19 mai 2015 gi de Metodologia din 17 iulie 2020 a depunerii
dosarelor de candidaturi qi a listelor de suslin[tori la alegerile locale din anul 2020 aprobata
prin HotarAre nr.2 din 17 iulie 2020 la alegerile locale din anul 2020 a AutoritAtii Electorale

Permanente privind documentele pe care trebuie sa le depun[ in vederea admiterii
candidaturilor 1a alegerile pentru locale din anul 2020 respectiv:
a)un exemplar original al listei de candida(i, confbrm modelului previzut in anexa
nr. 1:
b)copiile actelor de identitate ale candidafilor;
c)exemplarele originale ale declarafiilor de acceptare a candidaturii. conform
rnodelului prevdzut in anexa nr. 3:
d)exemplarele originale ale declaraliilor de avere qi ale declaraliilor de interese,
confornr modelelor previzute deanexele nr. I Ei2 la L,egea nr. 17612010, cu modiflcirile qi
complet[rile ulterioare:
e)exemplarele originale ale declaraliilor pe propria rdspundere in sensul cd a avut sau
nu calitatea de lucrdtor al SecuritAtii sau de colaborator al acesteia. conform modelului
prevf,zut in anexa la Ordonanta de urqentd a Guvernului nr. 2412008, aprobatd cu modificdri
qi completari prin Legea nr. 293i2008, cu modificarile si con-rpletdrile ulterioare.
Odata cu depunerea candidaturii, au fbst anexate. conform opisului centralizator
previzut in anexa numirul 6 din Metodologie liste de sus{indtori cuprinzdnd un numdr de
850 semndturi indosariate in I (unu) dosar, 87 file.
S-a procedat Ia verif-tcarea listelor de sus{initori constatdndu-se cd acestea
indeplinesc condiliile de formd qi fbnd in integralitate.

in urma analizei listei de candidali s-a constatat cd aceasta indeplineste toate
condiliile de fond Ei de fbrmi prev[zute deurt. 1-6 ;i art.15-19 din Legea nr. tt5/2015,
pe nl r tr u ./i inr e gi s lr at ii,'
Totodata s-a constatat ca lista de candida{i este insolitd de o lista de cel pu{in 250 de
alegatori ceintrunestecerinfeleinstituitedear1.49gi art.5l dinLegeanr.1l5/2015,
Fata de dispozitiile art. 52 alin. (2) din Legea nr.ll5/2015 din care rezultd ca
admiterea sau respingerea candidaturilor se face prin hotirdri ale birourilor electorale de
circumscripfie;

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE
HOTARASTP:

nT. 2

TECUCI

Art.l Admite lista de candida(i propus[ de Partidul Uniunea Indepenclentl
Pentru Tecuci pentru func(iile de consilieri locali ai municipiului Tecuci la alegerile
locale din data de 27 septembrie 2020, dispunAnd inregistrarea acesteia, cu privire la
unndtoarel e persoalte

:

NUME

NR. CRT.

PRE,NUME

I

GAVRIL

2.

GRAMA

J.

6.

CLIPICI
PARASCHIV
MIRON
GOIA

1

ARCINT

8.

MARDARE

GEORGIANA - INGRID
CETA

9

4.

)

CLAUDIU - SORIN
FLORIN - IULIAN
FLORTN - IONUT

MIRELA - MAGDA
COSMIN - NICOLAE

IULIANA

PASCAL

REMUS

0

KRAMER

I

MANOLIU

VALENTINA
roNUT - BOCDAN

J

MIRON - DUMITRESCU
TUDOSA

DUMITREL - DORIN
CORINA - LUCIANA

4.

FLOREA

MIHAELA - CABRIELA

)

SONTICA

6.

COJOCARU
HRISTODOR

NICU - EUGEN
LOREDANA
FLORENTIN - COSMIN
DANIEIAURELIA

a

7

8.
9

MOCANU
FAINAREA

Art. 2. Prezenta hotdrire va fl adusf, la cunoEtin{n publicd prin afiqare la sediul
Biroului Electoral de Circumscriplie Nr. 2 Tecuci.
Art. 3.Prezenta hotdrAre poate fi contestatl la .ludecatoria 'fecuci, in termen

de 24 de
ore de la afisare. de cdtre orice persoand interesati. parlid politic, alian{e politice sau alianle
electorale.
Pronun{atd

in qedinla BEC 2 Tecuci din data de 18.08.2020.

PRE$EDINTE,
Judecitor Ana Maria cRrsTr$oR

LOCTTTTOR
Avocat Iulia ALEXA
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MEMBRI

:

BITTRE VIOREL - ALDE

,r-L'

,)

(

l'lo

MANOLACHE VASILE _ PRO ROMANTA

\-

PADURARU CoNSTANTIN _ P.S.D.

BRADEA DANIEL _ U.S.R

ri
I

HOTNOG NECULAI _ P.N.L.
BOGUS SORrN

-

P.M.P.

GEORGICA VTIRPI-A - U.D.M.
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