aI sedintei

ei.o"rui nr":[?"!B!JPIP*htot'e nr'

30 Dobarceni

ora 14:00 membrii Biroului Electoral de

Azi.. data de 14.08.202(r,

Florin- pre;edinte 5i
Cicumscriptie nr. 30, in prezenta domnului Gavrilet Gheorgheordinii de zi:
doamnei Pintilie Teodora-Laura, lo':giitor au procedat la analizarea

a

primar si consilieri locale
lAdmiterea propunerilor de candidatura pentru funclia de
reprezentanlilor din partea pafiidului ALIANTA USR-PLUS Botoqani'

a

2.Diverse

Punctul I al ordinii de zi:

lAdmiterea propunerilor

cle

candidatura pentru functia de primar si

USR-PLUS
consilieri locale a reprezentantilc'r din partea partidului ALIANTA
Botoqani

partea

din
-Avdnd in vedere candidatuta depusa de domnul CIOCOIU MIHAI '
locali'
parlidului ALIANTA USR-PLUS Botosani gi a listei de concilieri

cu dispozigiile
inregistrata sub nr. 3 7 din data de 1:1.08.2020, ora I I :30, in conformitate
(2) din Legea nr' 115
art.4 qi 5 coroborat cu art.46-48 qi cu prevederile art 52 ahn'

pentru
din l9 mai 2015 pentru alegerea autorit6lilor administra{iei publice locale'
pentru
modificarea Legii administraqiei prblice iocale nr' 21512001' precum 9i
aleqilor locali s-au
modificarea gi completarea Legii trr. 393/2004 privind Statutul
sa fie inregistrat la
admis propunerile de candidaturi , urmdnd ca un exemplar de dosar
iar un exemplar sa
Judecatoria S6veni, un al exempla- sd fie arhivat Ia BEC Dobdrceni,
fie inaintat catre ANI BucureEtt.

in temeiul art. 42 din Legea nr'

1

15 din 19 mai 2015 pentru alegerea autoritdlilor

publice locale nr'
administraliei publice locale, pentru modificarea Legii administraliei
215/2001, precum penfu modificarea 9i completarea Legii nr' 393/2004
$i

privind Statutul alegilor locali, cu m

ificirile

gi completdrile ulterioare membrii BEC

propunerile de candidaturi pentru
Dobdrceni au aprobat cu unanimitat de voturi

funclia de primar si lista de consili

locali

.

NemaiavAnd alte obiective d aprobat pe ordinea de

zi

s-a incheiat prezentul

proces verbal de sedinta.

PRESEDiNTE,
GAVRILET GHEORGHE-FLO

(?
,l

/+'

LOCTIITOR,

i(

/
Membrii BEC Dobdrceni
- HOLBIJRA IULIANA- rePrezen
- B1RSAN DAN-VIOREL- re
]R
- CARCIUC RADU- reprezentant
^4
UDMR
- PETRESCU ADINA- reP
- IGNAT CATALIN- rePrezentant
- ENCULESCU ELENA-MARCE A- reprezentant ALDE
- ROSU DAN-UTA- reprezentant

Komanla

