
BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE COMUNALA NR
BUCU

PROCES—VERBAL
încheiat astăzi, 24.09.2020, ora 14:00

cu ocazia completării Biroului Electoral al Sectiei de VotaIe nr. 1 1

Prin procesul - verbal din data de 12.09.2020 şi 20.09.2132

desemnarea preşedinţilor şi locţiitorilor secţiilor de Votare constituite pentru
autorităţilor administraţiei publice locale din data de 27 septembrie 202

investiţi în cadrul Biroului Electoral al Secţiei de Votare nr. 118, urmatorii :

[. Bîrzan Viorel -Preşedinte
.

Z. Pîslaru Bogdan-Cosmin — Loctiitnr
ln confonniraţe cu:
- prevederile art. 30 alin, (A)-(10) din Legea nr.]lS/2015 pentm

autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificar

19

privind
alegerea

, au fost

alegerea
a Legii

administratiei publice locale „215/2001, precum şi pentru mod'ficarea şi

completarea Legii urm/2004 privind Statutul aleşilor l

modificările şi completările ulterioare:
— art. 4 din Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerii

autoritatile administratiei publice locale din anul 2020, precum
masuri pentru buna organizare şi desfăşurare a acestora;a

- pct. 86 din anexa la HG 576/2020 pentru aprobarea pr
calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare organizării şi de

in bune conditii a alegerilor pentru autoritatile administratiei publ
din anul 2020;

- prevederile Hotararii BEC nr. 77/04.08.2020, modificată prin
BEC nr. 110/21.09.2020;

Având in vedere adresele prin care partidele politice şi alianţele elect
desemnat reprezentantii in biroul electoral al secţiei de Votare nr. 118 (respe
PNL, USR-PLUS, PMP, ALDE, PRO ROMANIA, PI, PNR), iar

parcurgerii etapelor de completare a BESV in ordinea descrescătoare & nun
candidaţi am procedat la completarea biroului electoral al Sectiei de Vela
după cum urmează:

- în prima etapă câte un reprezentantal: PSD, PNL, USR-PLUS;
- în a doua etapă câte un reprezentant al: PMP, ALDE;
- în a treia etapă câte un reprezentant al: PRO ROMAN
- în a patra etapă câte un reprezentant al: 1>1, PNR.

caii, cu

r pentru
i a unor

gramului
sfăşurării
ce locale

Hotărârea

rale şi-au
tiv PSD,
în urma
ărului de

nr. 118,



în consecinţă, Birou] electoral al Secţiei de Votare nr. 113 are umătoarea
componentă :

Nm Nume “pr-mumu: Funcrta CNP mamut… Te sf."!
…
I BIRZAN VIOREL Pre ed'nte
2 PISLARU BOGDAN- Locţiitor

comm
3 CHIRIAC GRIGORE Membru -

PSD *A BURCIU LILIANA Membru -
PNL

5 MIHAIL DORICA Membru *
USR - PLUS * *& STROE GEORGETA Membru —

PMP * f7 STRATON LUMINITA Membru-
ALDE

8 ILIE GABRIEL Membnl *
AURELIAN PRO

Ramâniu *9 NICOLAE Membru * PI
VICTORITTA
CORINA ,

IO MUNTEANU ELENA Membm —

PNR
\

Fapt pentru care am încheiat prezentul proces verbal în două exemplam.

Preşedinte, Locţiitor,
Neagu Adriana Bir… Florina

Membri:

1. Magheru Constantin _ reprezentant PN

Z.

3.

4.

5.

6.

7.

Croială Adn'an — reprezentant PMP

Şerban Larisa—Savina — reprezentant USR

Pandele Cornelia—Annareea — reprezentant PSD

Tugui Ecaterina Paraschiva — reprezentant ALDE

ninea Daniel — reprezentant PRO ROMANIA

Jantea Daniela * reprezentant Pl


