PROCESUL VERBAL
AL ȘEDINȚEI BIROULUI ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPȚIEI COMUNALE DĂNEȘTI NR. 22
încheiat azi la data de 14.08.2020
Având în vedere Procesul verbal nr. 2328 din 6 august 2020 al Tribunalului Harghita privind
desemnarea persoanelor în funcțiile de președinte și locțiitori ai BIROURILOR ELECTORALE
DE CIRCUMSCRIPȚIE.
Sunt prezenți:
1. președinte BRAVARENCO IOANA-LUMINIȚA
2. locțiitor MOLNÁR GÁBOR
3. dna. Portik Gyurka Maria Ibolya desemnat de Partidul PRO ROMÂNIA prin
ad. 53/04.08.2020 înreg . la BEC Dănești nr. 22 cu nr. 1/08.08.2020
4. dna. Muntean Claudia, desemnat de Partidul Național Liberal prin ad. FN înreg .
la BEC Dănești nr. 22 cu nr. 3/08.08.2020
5. dna. Kovács Edit, desemnat de Uniunea Democrată a Maghiarilor din România
prin ad. 335/07.08.2020 înreg . la BEC Dănești nr. 22 cu nr. 4/08.08.2020
6. dl. Bara Imre, desemnat de Partidul Mișcarea Populară prin ad. 79/07.08.2020
înreg . la BEC Dănești nr. 22 cu nr. 5/08.08.2020
Având în vedere proiectul ordinii de zi a ședinței:
1. Verificarea în vederea înregistrării și certificării dosarelor de candidatură la funcția de
primar și Consiliu local de puse de către Uniunea Democrată a Maghiarilor din
România
2. Adoptarea hotărârii de admitere sau respingere a dosarelor de candidaturi
3. Altele
Președintele supune la vot proiectul ordinii de zi. Toți membrii au votat PENTRU.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi.
Avem în total 10 dosare, dintre care 1 original și o copie cu Listele de susținători, 2 originale
și 2 copii pentru candidatura la funcția de primar al comunei Dănești, 2 originale și 2 copii
pentru candidatura la consilier local.
În dosarele cu Lista susținătorilor am observat următoarele:
-

la fila 6 poziția 5 și 6 lipsește numărul actului de identitate
la fila 5 poziția 2 susținătorul nu a împlinit vârsta de 18 ani

Ținând cont de cele de mai sus din totalul de 70 de persoane din Lista de susținători rămân
valabil exprimate 67 de înscrieri de susținere. Potrivit art. 3 din Legea nr. 84/2020 numărul
necesar de susținători este de 50 de persoane în cazul comunei Dănești. În consecință Lista
poate fi certificată de către președinte. Actele depuse respectă condițiile de fond și de
formă.
Al doilea punct al ordinii de zi: S-a aprobat admiterea dosarelor de candidatură depuse de
către Uniunea Democrată a Maghiarilor din România.
Se trece la al treilea punct al ordinii de zi. Nu sunt alte probleme de dezbătut.
Ședința se închide.
Dănești, la data de 14.08.2020.

PREȘEDINTE
BRAVARENCO IOANA-LUMINIȚA

Întocmit,
Locțiitor
MOLNÁR GÁBOR

1.
2.
3.
4.

Portik Gyurka Maria Ibolya
Muntean Claudia
Kovács Edit
Bara Imre

