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                                    PROCES – VERBAL  

             al sedintei B.E.C. nr.59 din data de 25.04.2016 , orele 16,30   

 
 
          Avand in vedere prevederile art.7 alin.1, art.8 si art.9 din Hotararea 
nr.2/H/28.03.2016 a B.E.C. privind aprobarea Regulamentului de 
organizare si functionarea birourilor electorale constituite pentru alegerile 
locale din anul 2016, 
          Membrii B.E.C.nr.59 s-au intrunit in sedinta pentru a analiza si 
dispune , prin hotarare , admiterea sau respingerea candidaturii si a listei 
de candidati depuse de A.L.D.E.   
          Desi au fost convocati telefonic toti membrii , la sedinta participa doar 
reprezentantul A.L.D.E., Soaita Letitia , alaturi de presedintele si loctiitorul 
B.E.C., fiind intrunit cvorumul necesar pentru adoptarea hotararilor. 
          Au fost analizate propunerile de candidaturi pentru functia de primar 
si lista de19 candidati la Consiliul local din partea A.L.D.E. 
          Constatand ca propunerile de candidati depuse intrunesc conditiile 
prevazute de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei 

publice locale  pentru modificarea legii nr.215/2001 , legea administratiei publice 

locale si pentru modificarea legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali , 

membrii B.E.C.au hotarat admiterea candidaturii la functia de primar a domnului 

Dincă Ion din partea A.L.D.E. , precum si admiterea candidaturilor inscrise pe lista 

de consilieri locali din partea A.L.D.E. 
         Membrii B.E.C.nr.59 prezenti la sedinta au analizat si propunerile de 
candidaturi pentru functia de primar si lista de 17 candidati la Consiliul local 
din partea P.S.R.O. 
         Constatand ca propunerile de candidati depuse intrunesc conditiile 
prevazute de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei 

publice locale  pentru modificarea legii nr.215/2001 , legea administratiei publice 

locale si pentru modificarea legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali , 

membrii B.E.C.au hotarat admiterea candidaturii la functia de primar a domnului 

Stănescu Gheorghe din partea P.S.R.O. , precum si admiterea candidaturilor 

inscrise pe lista de consilieri locali din partea P.S.R.O. 



          La ora 16,00 s-a prezentat domnul Istrate Emil pentru a depune  
propunerea de candidat independent la Consiliul Local a domnului Oprea 
Zenovie , in baza imputernicirii nr.65/25.04.2016. 
          Constatand ca propunerea de candidat depusa nu contine toate 
documentele prevazute de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor 

administratiei publice locale  pentru modificarea legii nr.215/2001 , legea 

administratiei publice locale si pentru modificarea legii nr.393/2004 privind 

Statutul alesilor locali , presedintele B.E.C.nr.59 i-a pus in vedere mandatarului sa 

completeze candidatura depusa cu formularele prevazute in lege , respectiv: opisul 

centralizator al documentelor si propunerea de candidatura . 

          Dupa depunerea tuturor formularelor, membrii B.E.C.au hotarat admiterea 

candidaturii la functia de consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei a 

domnului Oprea Zenovie . 

    
          Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal al sedintei. 
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