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

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

Telefon 0790238350
Email: gl.tecuci@bec.ro

HOTARAREA NT. 8
din 18.08.2020

privind candidaturile propuse de Partidul Alian{a Liberalilor;i Democrafilor
pentru funcfiile de consilieri locali ai municipiului Tecuci

la alegerile locale din data de27 septembrie 2020,

Avdnd in vedere prevederile Legii nr. 115 din l9 mai 2015, cu modificdrile qi cornpletarile
ulterioare. pentru alegerea autoritAtilor administrafiei publice locale, pentru modificarea Legii
adrninistraliei publice locale nr. 21512001. precum si pentru modificarea E i completarea Legii nr.

39312004 privind Statutul alegilor locali;
Observdnd dispozitiile art.3 din Legea nr. 135 din 16 iulie 2020, potrivit cdrora data

desfiEurarii alegerilor pentru consiliile locale ale rnunicipiilor precun.r qi pentru prir-r.rari s-a stabilit
in ziua de duminicd 27 septembrie 2020'

Luind in considerare HotdrArea Guvernului nr. 576 din 22 iulie 2020 pentru aprobarea
programului calendaristic pentru realizarea acliunilor necesare organizarii qi desfE;urdrii in bune
conditii a alegerilor pentru autoritAtile administraliei publice locale din anul 2020;

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

Relindnd qi prevederile art. 9 din Hot[rArea BEC nr. 2/03.08.2020 care prevede cd birourile
electorale adoptd hot[rAri Ei iau misuri potrivit competenlei lor numai cu votul ma.foritagii
n-rembrilor prezenli qi cu respectarea prevederilor arl. 3 din aceea$i Hotirdre BEC nr. 2103.08.2020

intrucdt la data de 15 augr,rst 2O2O a fbst depusa la Biroul electoral de circumscriplie
numSrul 2 Tecuci lista de candida{i pentru funcfiile de consilieri locali ai municipiului Tecuci,
propunere formulati de Partidul Alian{a Liberalilor ;i Democrafilor la alegerile locale tlin
data de 27 septembrie. aceasta fiind inregistratd sub numirul 57115.08.2020 cu respectarea
termenului prevdzut de articolul 46 din Legea nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autoritdlilor
adrninistraliei publice locale. pentru modificarea Legii administra(iei publice locale nr.215l200l.
precLrm ;i pentru modificarea qi completarea Legii nr.39312004 privind Statutul aleqilor locali.

La depunerea listei de candidafi s-a constatat ci aceasta confine inscrisurile previzute art.
4l din Legea nr. 115 din l9 mai 2015 gi de Metodologia din 17 iulie 2020 a depunerii dosarelor de
candidaturi qi a listelor de sus(inatori la alegerile locale din anul 2020 aprobatd prin Hotdrdre nr. 2
din l7 iulie 2020 la alegerile locale din anul 2020 a AutoritAtii Electorale Permanente privind
documentele pe care trebuie sd le depuni in vederea admiterii candidaturilor la alegerile pentru
locale din anul 2020 respectiv:

a)un exemplar original al listei de candidati, confbrm modelului previzut in anexa nr. 1;

b)copiile actelor de identitate ale candida{ilor;



c)exemplarele originale ale declaraliilor de acceptare a candidaturii, confbrm modelului
previzut in anexa nr. 3:

d)exemplarele originale ale declaraliilor de avere qi ale declara{iilor de interese, confbrm
modelelor previzute deanexele nr. 1si2 la Legea nr. 17612010. cu modif.icarile si completdrile
ultcrioare;

e)exemplarele originale ale declaraliilor pe propria rdspundere in sensul cd a avut sau nu
calitatea de lucrdtor al Securitalii sau de colaborator al acesteia, confonn modelului prevdzut
in anexa la Ordor-ranta de urgenti a Guvernului nr. 2412008, aprobat[ cu modificlri Ei complet[ri
prin Legea nr. 29312008, cu modificdrile si completarile ulterioare.

Odatd cu depunerea candidaturii. au fost anexate, conform opisului centralizator prevdzut
in anexa numirul 6 din Metodologie liste de sus[indtori cuprinzAnd un numdr de 444 semndturi
indosariate in I (unu) dosar, cu 45 frle.

S-a procedat la veriflcarea listelor de suslindtori constatdndu-se cd acestea indeplinesc
condiliile de lorma qi fbnd in integralitate.

in urma analizei listei de candidafi s-a constatat cd aceasta indeplineqte toate condiliile de
lbnd qi de formf, prevdzutc de art. 1-6 Si urt.15-19 din Legea nr. 115/2015, pentru u .fi
inregistrulci:

Totodata s-a constatat ca lista de candidali este insolita de o lista de cel pufin 250 de

alegatori ce intruneEte cerinlele instituite de arl.49 gi ar1.51 din Legea nr.115/2015.

Fafd de dispoziliile art.52 alin. (2) din Legea nr.115/2015 din care rezultd cd admiterea sau

respingerea candidaturilor se tace prin hot[r6ri ale birourilor electorale de circumscriplie;

BIROUL BLECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE nT. 2 TECUCI

sorARAsrp:

Art.l Admite lista de candida(i propusd de Partidul Alianfa Liberalilor Ei
Democra(ilor pentru func(iile de consilieri locali ai municipiului Tecuci la alegerile locale din
data de 27 septembrie 2020, dispundnd inregistrarea acesteia. cu privire la urmf,toarele persoane:

NR.
CR'f.

NUME PRENUME

1 PALADI SILVIU
2. fROFIN VIHAII,
3. rUCAS :ONSTANTIN - CORNELIU
4. BUHOCI ONUT
5. VRABIE STEFAN - OVIDITJ



6. VIRLAN DORINA
t. lACOVITA DANIEL
8. NACHE F'LORIN
9. KARBULA \4AGDA

0. JDRESCU UCIA
I FTIMIU ONEI,A
2. 3AVRILA IOAN - GABRIEL
a HIRIAC MIL
4. PALADI PETRUTA
5. BUHOCI RAMONA - LOREDANA
6. 3INGHINA F'LORIN - DANIEL
7. DULVARA VASILE
8. BRINZILA FLORIN
9. ALEXE ANDONE

20. BLANARU IVIU
2t VALEANU VASILE - COSTINEL
22. fPREA MARIA
/_). PALADI ASMINA. MADALINA
21. DIACONU RISTINELA

Art. 2. Prezenta hotdrdre va fl adusa la cunoEtinfa publica prin afisare la sediul Biroului
Electoral de Circumscripfie Nr. 2 Tecuci.

Art. 3.Prezenta hotdrAre poate fi contestata la Judecatoria Tecuci. in termen de 24 de ore
de la af iqare. de cf,tre orice persoand interesata, partid politic, alian{e politice sau alianfe electorale.

Pronunlatl in gedinla BEC 2 Tecuci din data de 18.08.2020.

PRE$EDINTE,
Judecltor Ana Nlaria CRISTISOR
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LOCTTTTOR,
Avocat Iulia ALEXA
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MEMBRI :

BITIRE VIOREL - ALDE

l------
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MANOLACHE VASILE _ PRO ROMAXIA

PADURARU CONSTANTIN _ P.S.D. ,i
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BRADEA DANIEL _ U.S.R T\' ' _-- , (

HOTNOG NECULAI _ P.N.L.

BOGU$ SORrN - P.M.P.
I
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