
BIROUL ELEC'I'ORAL DE CIRCUMSCRIPTIE COMUNALÎi NF
BUCU

PROCES-VERBAL
inch 'at astăzi, 24.09.2020, ora 14:00

cu ocazia completă! Biroului Elecwral al Secţiei de Votare nr. 11

Prin procesul - verbal din data de 1209.2020 privind desemnarea pr
şi locţiitorilor secţiilor de votare constituite pentru alegerea autorităţilor ad
publice locale din data de 27 septembrie 2020, au fost investiţi în cadrul
Electoral al Secţiei de Votare nr. 119, următorii ;

1. STROE MIRELA CRISTINA -Preşedinte
„

2. ÎVAN ANDREEA ANIŞOARA— Locţiitor
In conformitate cu:
— prevederile art. 30 alin. (4)-(10) din Legea nr.115/2015 pentr

autorităţilor administraţiei publice locale, pentru mudiflcar
administratiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru mod
completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor ]

modificările şi completările ulterioare;
- an. 4 din Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerii

autoritatile administraţiei publice locale din anul 2020, precum
masuri pentru buna organizare şi desfăşurare a acestoraţâ

- pot. sa din anexa la HG 576/2020 pentru aprobarea pr
calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare organizării şi d
în bune conditii a alegerilor pentru autorităţile administratiei publ
din anul 2020;

- prevederile Hotărârii BEC nr. 77/04.08.2020, modificată prin
BEC nr. 110/21 091020;

Având în vedere adresele prin care partidele politice şi alianţele eleot
desemnat reprezentantii în biroul electoral al sectiei de Votare nr. 119 (respe
PNL, USR-PLUS, PMP, ALDE, PRO ROMANIA, PI, PNR), iar
parcurgerii etapelor de completare a BESV in ordinea descrescătoare a nu
candidati am procedat la completarea biroului electoral al Sectiei de Votar
după cum urmeaza:

- in prima etapă cate un reprezentant al: rsn, PNL, USR—PLUS;
, în a doua etapă câte un reprezentant al: PMP, ALDE;
» în a treia etapă cate un reprezentant al: PRO ROMANIA:
- în a patra etapă cate un reprezentant al: Pl, PNR.
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În consecinţă, Biroul electoral al Secţiei de Votare nr. 119 are următoarea
componenţă :

Nr. Nume npmnume Funcţia CNP Domiciliu T Iejon
…,
! STROE MIRELA Preşedinte '

SRLŞTINA ,z IVAN ANDREEA Locţiitor
ANI oARA

3 CHIRIAC DENIS Membru , ' “* *
VALENTTN PSD

__4 SOARE VALEN'I'IN Membru v *
IULIAN PNL _5 MIRCEA GABRIEL Membru —

USR _ PLUS
6 APETRII ELENA Membru _ *

PMP
7 STANCIU OANA Membru . *

CAMELIA ALDE _4_ *:; NICHITA MARIANA Mcmbm -
PRO
România *9 GODEANU IULIANA Membru , PI

FLORINA
I *10 DUMITRU MARIANA Membruf *

IOANA PNR '
I

Fapt pentru care am încheiat premiul proces verbal în două exempla &.

Preşedinte, Locţiitor,
Neagu Adriana Bîrzan Florina

Membri:

1. Magheru Constantin — reprezentant PNL

2. Croiali Adrian — reprezentant PMP

3. Şerban Larisa-Savin — reprezentant USR

4. Pandele Cornelia-Anndreea * reprezentant PSD

5. Tugui Ecaterina Paraschiva — reprezentant ALDE

6. Di… Daniel — reprezentant PRO ROMANIA

7. Jantea Daniela — reprezentant PI


