BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE
JUDEŢEANĂ nr. 38 – TULCEA
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BECJ nr.38 Tulcea
Nr.60/09.08.2020
PROCES-VERBAL
încheiat azi 9 august 2020
privind completarea în prima etapă, cu reprezentanții partidelor politice care au ca membri cel puțin
7 senatori sau 10 deputați sau care au obținut reprezentare parlamentară la scrutinul anterior,
precum și cu reprezentantul grupului parlamentar al minorităților naționale din Camera Deputaților

Noi, Biroul Electoral de Circumscripție Judeţeană nr. 38 Tulcea, prin Judecător DANIEL
NICOLA-GHEORGHIU – Preşedinte și judecător IORDAN ANDREI - locţiitor,
În drept, în aplicarea dispoziţiilor art. 26, alin. (15) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.
215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020 privind
prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru modificarea art. 151 alin. (3)
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Ţinând cont de punctul 29 din Hotărârea Guvernului nr. 576/2020 pentru aprobarea Programului
calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor
pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020,
Față de necesitatea respectării Hotărârii B.E.C. nr. 1/1.08.2020, ce impune împlinirea
termenelor legale la datele prevăzute în Programul calendaristic,
În fapt, față de comunicările primite de la partidele politice care au ca membri cel puțin 7
senatori sau 10 deputați sau care au obținut reprezentare parlamentară la scrutinul anterior, precum și cu
reprezentantul grupului parlamentar al minorităților naționale din Camera Deputaților în numele
organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale reprezentate în acest grup depuse și
înregistrate la Biroul Electoral Electoral de Circumscripție Judeţeană nr. 38 Tulcea,
Am procedat la completarea biroului electoral de circumscripție județeană nr.38 Tulcea, în
următoarea ordine, față de criteriul numărului total al deputaților și senatorilor și propunerile efectiv
primite, după cum urmează:

1. pentru PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT, reprezentat de doamna CĂRBUNARU EVALUMINIȚA;
2. pentru

PARTIDUL

NAȚIONAL

LIBERAL,

reprezentat

de

domnul

POPESCU

ALEXANDRU;
3. pentru UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA, reprezentat de domnul PAVEL MARIUS;
4. pentru PARTIDUL PRO ROMÂNIA, reprezentat de doamna CONSTANTIN CORINA;
5. pentru PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ, reprezentat de domnul SAVA ȘERBENCU;
6. pentru PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR, reprezentat de domnul
ALEXANDRESCU LIVIU-ANDREI;
7. pentru Grupul parlamentar al minorităților naționale din Camera Deputaților, reprezentat de
domnul NEUMANN BERTY.
Drept pentru care, am încheiat prezentul proces verbal vizat spre neschimbare, astăzi 9 august
2020.

Prezentul proces verbal poate fi atacat în termen de 24 de ore de la completarea Biroului
Electoral de Circumscripție Nr.38 Tulcea, cel mai tarziu la data de 10.08.2020.

PREŞEDINTE,

LOCŢIITOR,

Judecător DANIEL NICOLA-GHEORGHIU

Judecător IORDAN ANDREI

1. Doamna Mihaela Andrei- reprezentant AEP
2. Doamna Cărbunaru Eva-Luminița - reprezentant PSD
3. Domnul Popescu Alexandru - reprezentant PNL
4. Domnul Pavel Marius - reprezentant USR
5. Doamna Constantin Corina- reprezentant Pro România
6. Domnul Sava Șerbencu- reprezentant PMP
7. Domnul Alexandrescu Liviu Andrei -reprezentant ALDE
8. Domnul Neumann Berty - reprezentant Comunitatea Rușilor Lipoveni din România
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