
BIROUL ELECTORAL DB CIRCUMSCRIPIIE nT.3

PROCES.VERBAL
incheiat azi, 25.08.2020

cu ocaziacompletdrii Biroului Electoral de Circumscripfie nr. 32- Celaru cu

reprezentanJii partidelor politice, organiza\iilor cetafenilor apa(inand minoritalilor
nalionale, ai alianlelor politice gi ai alianfelor electorale neparlamentare potrivit art 26

alineatul 15 din Legea nr. 1 1 512015 cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

in temeiul art.26 alineatul l5 din Legea nr.1 I 512015 pentru alegerea autoritalilor
administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administra{iei publice locale
nr.2l5/2001, precum qi pentru modificarea gi completarea Legii nr.39312004 privind
Statutul alegilor locali, membrii Biroului Electoral de Circumscripfie nr. 32 - Celaru au

fost convocafi de cdtre preqedinte in data de25.08.2020, orele 11:00, pentru completarea

biroului cu reprezentanlii partidelor politice, organizaliilor cetdlenilor apa(inAnd
minoritdlilor nalionale, ai alianfelor politice ;i ai alianfelor electorale neparlamentare

La qedinja au fost prezenli urmdtorii membri ai biroului, dupd cum urmeazd:

- Nicolili Luiza-Daiana - Pregedinte;

- Drdgan Silviu Catalin - Locgiitor.

S-a constatat cd a transmis comunicare cuprinzdnd numele gi prenumele

reprezentanlilor in Biroul Electoral de Circumscriplie nr. 32 - Celaru, cu respectarea

termenului prevdzut de art. 26 alineatul 15 din Legea nr.l 1 512015 pentru alegerea

autoritdtilor administraliei publice locale, urmdtoarele formaliuni politice:
- Uniunea Salvali Romdnia - P[un Elena.

Avdnd in vedere dispoziliile art. 26 alineatul 15 din Legea nr.l I 512015 pentru

alegerea autoritAlilor administra{iei publice locale precum qi faptul cd partidul Uniunea
Salva{i Romdnia are deja un membru in cadrul Biroului astfel cum a fost constituit prin
procesul-verbal din 09.08.2020 in persoana domnei Mircea Nicoleta nu se va fine cont
de comunicarea USR inregistratd sub nr. 18/19.08.2020 in aceastd etapd a completdrii
Biroului Electoral de CircumscripJie nr.32 - Celaru.

Se va avea in vedere qi Hotdrdrea nr. 47124.08.2020 a Biroului Electoral Central
prin care s-a stabilit cd biroul poate func{iona qi cu un numdr mai mic de membri fa{a de

numdrul maxim.

in consecinfd, in condiliile art.26 alin. 15 din Legea nr.l I 512015 pentru alegerea

autoritSlilor administra{iei publice locale, pentru modificarea Legii administraliei
publice locale nr.2|5l200l, precum gi pentru modificarea gi completarea Legii



nr.39312004 privind Statutul alegilor locali, membrii Biroului Electoral de

Circumscriptie nr.32 - Celaru s-a procedat la definitivarea componenlei Biroului
Electoral de CircumscripJie nr.32 - Celaru cu urmdtorii reprezentanti ai partidelor
parlamentare:

- $tefan Maria Mihaela - Partidul Social Democrat

- Badea Rodica - Partidul Na{ional Liberal
- Mircea Nicoleta - Uniunea Salvafi Romdnia

- Leoveanu Marinela - Partidul Pro Romdnia

- Predoi Marcel - Partidul Miqcarea Populard

Ilie AniEoara - Partidul Alianla Libe tlqli Democralilor

Silviu Catdlin
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