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

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

Telefon 0790238350
Ema il : gl.tecuci@,bec.ro

HoTARAnra Nr. 7
din 18.08.2020

privind candidatura propusi de Partidul Alian{a Liberalilor qi Democrafilor
pentru func{ia de primar al municipiului Tecuci la alegerile locale din

data de 27 septembrie 2020,in persoana clomnului TROFIN MIHAIL,

Avdnd in vedere prevederile Legii nr. 115 din 19 mai 2015, cu modifrcarile qi
completarile ulterioare, pentru alegerea autoritdtilor administraliei publice locale. pentru
rnodiflcarea Legii administratiei publice locale nr. 21512001, precum ;i pentru modificarea
q i completarea Legii nr.39312004 privind Statutul aleEilor locali;

Observdnd dispoziliile ar1. 3 din Legea nr. 135 din 16 iulie 2020, potrivit cdrora data
desf}qurdrii alegerilor pentru consiliile locale ale municipiilor precum qi pentru primari s-a
stabilit in ziua de duminicd, 27 septembrie Z0Z0;

LuAnd in considerare I-lotdrArea Guvernului nr. 576 din 22 iulie 2020 pentru
aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acf iunilor necesare organizdrii si
desfEsuririi in bune condilii a alegerilor pentru autoritdtile adn'rinistrafiei publice locale din
anul 20201

finAnd cont de prevederile Hotdrdrii Guvernului nr. 2 din 3 august 2020privind
aprobarea Regulamentului de organizare si funclionare a birourilor electorale constituite
pentru alegerile locale din anul 2020;

Relin6nd Ei prevederile ar1. 9 din Hotardrea BEC nr. 2/03.08.2020 care prevede ci
birourile electorale adoptd hotdrdri gi iau mdsuri potrivit competenlei lor numai cu votul
rnajoritalii membrilor prezenli Ei cu respectarea prevederilor art. 3 din aceeasi HotarAre BEC
nr. 2/03.08.2020

intrucdt la data de 14 august 2020 afost depusi la Biroul electoral de circumscrip(ie
numlrul 2 Tecuci candidatura domnului TROFIN MIHAIL propus de Partidul Alian{a
Liberalilor Ei Democralilor la funclia de PRIMAR al municipiului Tecuci, aceasta fiind
inregistratd sub numdrul 54/14.08.2020, cu respectarea termenului previzut de articolul 46
din Legea nr. 115 din l9 mai 2015 pentru alegerea autoritatilor administraliei publice locale,
pentru modificarea Legii adrninistra(iei publice locale nr. 215l2OO1, precum qi pentru
rlrodificarea si cornpletarea Legii nr.39312004 privind Statutul aleEilor locali.

[.a depunerea dosarului de candidaturi a domnului TROFIN MIHAIL pentru funcfia
de prin"rar al municipiului Tecuci, s-a constatat cf, acesta conline inscrisurile prevlzute de art.
47 din Legea nr. 115 din 19 mai 2015 qi de Metodologia din 17 iulie 2O2O a depunerii
dosarelor de candidatura Ei a listelor de sus{indtori la alegerile locale din anul 2020 aprobatd
prin Hotdrdre nr.2 din l7 iulie 2020 la alegerile locale din anul 2020 aAutoritdtii Electorale



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

a) un exemplar original al propunerii de candidaturd. conlorm modelulr-ri prevdzut in
anexa nr. 2 din Metodologie dup6 caz;

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

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

conform modelelor prevdzute de anexele nr. I qi 2laLegeanr. 17612010, cu modificarile qi
completdri le ulterioare:

e) exernplarele originale ale declarafiilor pe propria rdspundere in sensul ci a avut sau
nu calitatea de lucrdtor al SecuritSlii sau de colaborator al acesteia, conform modelului
prevdzut in anexa la Ordonanfa de urgen{d a Guvernului nr. 2412008, aprobata cu modific6ri
;i completdri prin Legea nr.29312008, cu modific[rile qi completdrile uiterioare.

Odata cu depunerea candidaturii, au fost anexate, conform opisului centralizator
prevdzut in anexa numdrul 6 din Metodologie liste de susfindtori cuprinzdnd un num6r de
444 semndturi indosariate in 1 (unu) dosar" cu 45 file.

S-a procedat la verificarea listelor de suslindtori constatAndu-se cd acestea
indeplinesc condiliile de formd Ei fond in integralitate.

in urma analizei propunerii de candidaturd a domnului TROFIN MIHAIL s-a
constatat cd aceasta indepline;te toate condiliile de fond gi de formd prevdzute d,ear/. 1-6 ,si
crrt,15-19 din Legeu nr. I l5/2015, pentru u.fi inregistrutd;

Totodata s-a constatat cd propunerea de candidaturi a domnului TROFIN MIHAIL
este insotita de o listd de cel pulin 250 de alegdtori ce intrunegteceril[ele instituite de art.49
qi ar1.5 1 din Legea nr. 1 1 5/20 1 5 .

Fali de dispozitiile arr. 52 alin. (2) din I-egea nr.115i2015 din care rezultd
admiterea sau respingerea candidaturilor se face prin hotdrAri ale birourilor electorale
circumscriplie;

BIROUL ELECTORAL DE CTRCUMSCRIPTIE nT. 2 TECUCI

HOrAnAsrp:

Art.lAdmite candidatura propusi de Partidul Alian{a Liberalilor ;i
Democra(ilor pentru func(ia de primar al municipiului Tecuci Ia alegerile locale din
data de 27 septembrie 2020, in persoana domnului TROFIN MIHAIL. dispundnd
inregistrarea acesteia.

Art. 2. Prezenta hotdrAre va fi adusd la cunogtinld publicd prin afigare la sediul
Biroului Electoral de Circumscriplie Nr. 2 Tecuci.

Art. 3.Prezenta hotdr6re poate fi contestati la .Tudecdtoria Tecuci. in termen de 24 de
ore de la afiqare, de cdtre orice persoanf, interesatd, partid politic, alian{e politice sau alianle

acceptare a candidaturii, conform

ca
de



electorale.

Pronunlati in Eedin(a BEC 2 Tecuci din data de 18.08.2020.

PRESEDINTE,
Judecltor Ana Maria CRISTISOR
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BITIRE VIOREL - ALDE
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MANOLACHE VASILE - PRO ROMANTA

PADURARU CONSTANTIN - P.S.D.
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BOGU$ SORrN - P.M.P.

GEORGICA N/IIRPT-A - U.D.M.


