BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE CoMUNALA NR.39
PARDINA
loc. Pardina, str. Aleea $colii, nr. 3, cod pogtal82Tr80, jud. Tulcea

HOTAnAnEe nr.12
privind admiterea cererii de demisie a d-lui. Pop Mihiill din funcfia
LOCTIITOR al secfiei de votare nr. 172 pardina

de

AvAnd in vedere procesul-verbal din data de 12.09.2020 privind desemnarea pregedinlilor
birourilor electorale ale secfiilor de votare, constituit pentru alegerea autorit[1ilor administraliei publice
locale din data de 27 septembrie 2020 gi a locliitorilor acestora emis de Biroul Electoral de
Circumscripfie Judefeand nr. 38 Tulcea pentru Comuna Pardina, secJia nr. 172, Cdminul Cultural,
AnalizAnd cererea cu ru. 66/14.09.2020 a dJui. Pop Miheild prin care ne aduce la
cunostintdcd este plecat din lard de pe data de 13 august 2020 pdnd la sfdrqitul lunii octombrie, si prin
care ne solicitd demisia sa din funclia de Locliitor a secfiei de votare nr. 172 Pardina,
Ydzdnd dispoziliile art. 2 ahn. (7) din HotdrArea nr. 77 a Biroului Electoral Cenfral,
precum Ei dispoziliile art. 25 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritdtilor
administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale m.
215/2001, precum gi pentru modificarea gi completarea Legii m.393/2004 privind Statutul
alegilor locali, cu modificdrile ;i completdrile ulterioare;
in conformitate cu dispo ziliile art. 2 alin. 3 din Legea nr. 84 dn 17 iunie 2020 privind
prelungirea mandatelor autoritdfilor administrafiei publice locale gi pentru modificarea art. L5j.
alin. (3) din Ordonanla de urgenfd a Guvernului nr.57 /20L9 privind Codul administrativ;
AvAnd in vedere atributiile Birourilor electorale de circumscriptie, stabilite prin
dispozitiile art. 27 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 715 /2015 pentru alegerea autoritdtilor

administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.
215 / 2001, precum $i pentru modificarea gi completarea Legii nr. 393 2004 privind
Statutul
/
alegilor locali, cu modificdrile gi completxrile ulterioare;
BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE NR. 39
HOTARASTN:

Art. L.
de votare cu

Se admite cererea de demisie a

d-lui. Pop Mihdild din func1ia de LocJiitor a sec{iei

nr. I72 Pardina.

Emisi astdzi,

"1,4.09,2020

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE CoMUNALA NR.39
PARDINA
loc. Pardina, str. Aleea $colii, nr. 3, cod pogtar82Tr80, jud. Tulcea

HOTAnAnna nr. Lt
privind admiterea cererii

de demisie a d-nei. Sdrghie Mirela-Florica
de
PRE$EDINTE
al secfiei de votare nr.172 pardina
.

din funcfia

AvAnd in vedere procesul-verbal din data de12.09.2020 privind desemnarea pre$edinfilor
birourilor electorale ale secfiilor de votare, constituit pentru alegerea autoritelilor administra{iei publice
locale din data de 27 septembrie 2020 qi a locfiitorilor acestora emis de Biroul Electoral de
Circumscripfie Jude{eand nr. 38 Tulcea pentru Comuna Pardina, secfia nr. 772, Cdminul Cultural,
AnalizAnd cererea cu nr.64/14.09.2020 a d-nei. SArghie Mirela-Florica prin care ne aduce
Ia cunoEtin!5 incompatibilitatea ddnsei cu candidatul Pocora Dumitru la funclia de primar a comunei, si
prin care ne solicitd ?nlocuirea sa din calitatea de Preqedinte a sec{iei de votare nr. 1 72 Pardina,

Ydzdnd dispoziliile art. 2 alin. (Z) din Hotdrdrea nr. 77 a Biroului Electoral Cenkal,
precum qi dispozifiile att. 25 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritdfilor
administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administraliei publice locale nr.
215/2001, precum gi pentru modificarea gi completarea Legii ttr. 393/2004 privind Statutul
alegilor locali, cu modificdrile ;i completdrile ulterioare;
in conformitate cu dispo ziliile art. 2 alin. 3 din Legea nr. 84 din 17 iunie 2020 privind
prelungirea mandatelor autoritdlilor administraliei publice locale 9i pentru modificarea art. l-51
alin. (3) din Ordonanla de urgenld a Guvernului m.57 / 2019 privind Codul administrativ;
AvAnd in vedere atributiile Birourilor electorale de circumscriptie, stabilite prin
dispozifiile art. 27 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritdtilor
administrafiei publice locale, pentru modificarea Legii administraliei publice locale ru.
215/2001, precum 9i pentru modificarea gi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul
alegilor locali, cu modificirile ;i completdrile ulterioare;
BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE NR. 39
HOTARAgTn:

Art. 1'- Se admite cererea de demisie a d-nei. SArghie Mirela-Florica din functia
Pregedinte a sectiei de votare cu nr. I72 pardina.

Emisi astdzi,

T4.09.2020

de

