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Nr. 46 din 21 august 2020

PROCES-VERBAL
încheiat azi 21 august 2020 cu ocazia ședinței ordinare

Biroul Electoral de circumscripție comunală nr. 60 Sepreus, județul Arad a fost convocat în datade 21 august 2020, prin telefon.Sunt prezenţi următorii membri:
1. Domnul Cosma Petru - președinte2. Doamna Miron Simona - locţiitor3. Doamna Pirv Florina Adelina - reprezentant PNL - membru4. Domnul Pârvu Alexandru Ovidiu - reprezentant PSD - membru5. Domnul Stana Mihai -reprezentant U.S.R. - membru6. Domnul Banloan  - reprezentant UDMR - membru7. Domnul Stana loan -reprezentant PRO ROMÂNIA -membru8.Domnul Suciu Cornel-reprezentant PMP -membru9. Doamna Buhai Loredana-Monica - reprezentant ALDE - membru

Cu unanimitate de voturi, 9 voturi “pentru” este aprobată următoarea

ORDINE DE ZI:

1.Constatarea raminerii definitive a candidaturilor depuse la Circumscriptia Electorala nr. 60Sepreus de partidele politice, aliantele electorale si independenti pentru alegerile locale din 27septembrie 2020

Membrii BECC nr. 60 Sepreus avind in vedere prevederile art. 55 din Legea nr. 115/2015cumodificările și complectările ulterioare precum si pct. 47 din Calendarul actiunilor din cuprinsulperioadei electorale a alegerilor locale din anul 2020 aprobat prin HGR nr.576/2020 constată faptul căîn perioada depunerii candidaturilor (07.08.2020-18.08.2020 )la Circumscriptia electorala
|, s-au depusun numar de 7 candidaturi(liste) pentru functia de consilieri locali si un numar de 4 candidaturi pentrufunctia de primar .In toata aceasta perioada nu s-au depus nici un fel de contestatii cu privire la aceste candidaturi .intrucit termenul de depunere a candidaturilor a expirat la data de 18 august 2020 „orele 24,00precum si faptul ca si termenele de contestare au expirat in data de 20 august 2020, membrii BECCconstată ca toate candidaturile depuse si inregistrate „sunt si ramin definitive .Toti cei 9 membri BECC constată raminerea deinitiva a candidaturilor cuprinse in anexa nr 1

pentru functia de Primar si anexa nr. 2 pentru functia de consilieri locali , anexe care fac parteintegranta din prezentul proces verbal .
|
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