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PROCES-VERBAL  PRIVIND ȘEDINȚA  
BIROULUI    ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE 

    
          Încheiat, azi, 16.08.2020 la sediul Circumscripției electorale comunale 
nr.82 Vânători Neamț, județul Neamț,  având: 

ORDINEA DE ZI 
 

• Examinarea respectării condițiilor legale de fond și formă  a candidaturii 
depuse de domnul TUDOSIEA VASILE propus de ALIANŢA U.S.R.  
PLUS, pentru funcția de primar precum și a listei de susținători 
prezentată de acesta. 

Participare: 
           Au participat, votând deschis potrivit art. 9 alin. 2 din Hotărârea BEC nr. 
2 din 03.08.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare 
a Birourilor electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2020, 

• Domnul Ursache Florin - președinte al circumscripției electorale 
comunale, care a condus ședința biroului electoral potrivit art. 4 alin. 1 
din Hotărârea BEC nr. 2 din 03.08.2020 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a Birourilor electorale 
constituite pentru alegerile locale din anul 2020, 

• Doamna Grigoroșoaia Eugenia - locțiitor al președintelui circumscripției 
electorale; 

• Doamna Tanasă Florica -  reprezentant PSD  
• Doamna Ursache Livia Daniela - reprezentant PNL  
• Doamna Coțofană Simona - reprezentant USR  
• Doamna  Busuioc Anca - reprezentant PRO România  
• Doamna Ursache Maria-Magdalena –reprezentant ALDE 

Cvorum: 
          S-a constatat că Adunarea biroului electoral este legal întrunită, fiind 
îndeplinite cerinţele art. 3 alin. 1 şi 2 din Hotărârea BEC nr.2 din 03.08.2020 
privivind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Birourilor 
electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2020, respectiv sunt 
prezenţi toți membrii biroului electoral, completat cu reprezentanţi ai partidelor 
politice care au grup parlamentar propriu în cel puţin una din Camerele 
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Parlamentului, motiv pentru care se trece la discutarea problemelor aflate pe 
ordinea de zi în ordinea menţionată în convocator. 

Discutarea ordinii de zi: 
• Prezentarea dosarului privind candidatura domnului TUDOSIEA 

VASILE propusă de ALIANŢA U.S.R.  PLUS, pentru funcția de primar 
precum și a listei de susținători prezentată de acesta. 

         Toţi membrii biroului electoral, verificând documentele privind 
candidatura domnului TUDOSIEA VASILE, propus de ALIANŢA U.S.R.  
PLUS, pentru funcția de primar precum și  lista de susținători prezentată de 
acesta,  în raport cu dispozițiile art. 45 și urm. din Legea 115/2015 privind 
alegerea autorităților administrației publice locale, au opinat că, dosarul privind 
candidatura depusă de domnul TUDOSIEA VASILE, propusă de ALIANŢA 
U.S.R.  PLUS, pentru funcția de primar cât și lista de susținători prezentată de 
către acesta îndeplinesc condițiile legale de fond și formă prevăzute de art. 47-
51 din Legea  nr. 115/2015 privind alegerea autorităților administrației publice 
locale 
Drept urmare, 
 

• Doamna Tanasă Florica -  reprezentant PSD a votat „pentru”; 
• Doamna Ursache Livia Daniela - reprezentant PNL a votat „pentru”; 
• Doamna Cotofana Simona - reprezentant USR a votat „pentru”; 
• Doamna  Busuioc Anca - reprezentant PRO Romănia a votat „pentru”; 
• Doamna Ursache Maria-Magdalena –reprezentant ALDE a votat „pentru”; 
• Doamna Grigoroșoaia Eugenia - locțiitor al președintelui circumscripției 

electorale comunale a votat „pentru”; 
• Doamnul Ursache Florin - președinte al circumscripției electorale 

comunale, a votat „pentru”. 
                Având în vedere că membri biroului circumscripției electorale, în 
unanimitate de voturi, au votat „pentru”, se reține că a fost admisă candidatura 
pusă în discuție.                      

                Încheiat, azi, 16.08.2020 ora 15,00, într-un număr de 2 (două) 
exemplare. 
                 Președinte,                                                       Locţiitor,                   
              Florin Ursache                         Eugenia Grigoroșoaia 
  
                                             Membri, 
 

                     Tanasă Florica........................................... 
                          Ursache Livia Daniela.............................. 

                     Coțofana Simona...................................... 
                     Busuioc Anca............................................ 

                               Ursache Maria-Magdalena........................ 
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HOTĂRÂRE  

  
privind candidatura  doamnului TUDOSIEA VASILE 

 propus de ALIANŢA U.S.R.  PLUS pentru funcția de primar 
  
   

  
             Văzând procesul-verbal nr.38 din 16.08.2020  privind ședința biroului 
electoral de circumscripție încheiat la data de 16.08.2020, în temeiul 
dispozițiilor art.52 alin. 2  raportat la art.54 din Legea 115/2015 privind alegerea 
autorităților administrației publice locale, 
   

HOTĂRĂȘTE: 
  
             Admite candidatura doamnului TUDOSIEA VASILE propus de 
ALIANŢA U.S.R.  PLUS, pentru funcția de primar.    
             Cu drept de contestație în termen de 24 ore de la afișare. 
             Contestația se depune  la Judecătoria Tîrgu Neamț. 
             Pronunțată și afișată, astăzi, 16.08.2020, ora 15,00. 
  
     
                 Președinte,                                                       Locţiitor,                   
              Florin Ursache                         Eugenia Grigoroșoaia 
  
                                             Membri, 
 

                     Tanasă Florica........................................... 
                          Ursache Livia Daniela.............................. 

                     Coțofana Simona...................................... 
                     Busuioc Anca............................................ 

                               Ursache Maria-Magdalena........................ 
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