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Nr.3823/39/24.08.2020          Nr. operator date cu caracter personal 2516                                                                          

 

 

P R O C E S - V E R B A L   NR. 11 

din 24 august 2020 

încheiat cu ocazia 

desemnării preşedinților birourilor electorale de circumscripţie  

şi a locţiitorilor  acestora – prin înlocuire 

privind alegerile pentru autoritățile administrației publice locale 

din anul 2020 

 

Prin Hotărârea de Guvern  nr. 135 din 16 iulie 2020 privind stabilirea datei alegerilor 

pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru 

buna organizare și desfășurare a acestora, s-a stabilit data de duminică 27 septembrie 2020, ca 

dată pentru desfăşurarea alegerilor autorităţilor administrative publice locale pentru: 

a) consiliile locale ale comunelor, ale orașelor, ale municipiilor și ale sectoarelor 

municipiului București, precum și pentru primari 

b) Consiliul General al Municipiului București, precum și pentru primarul general al 

municipiului București; 

c) consiliile județene, precum și pentru președinții consiliilor județene. 

 

 Văzând dispoziţiile art. 26 alin. (5) din Legea   nr. 115/2015 din 19 mai 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 referitoare la modul de întocmire a 

Listei magistraților și cea a celorlalți juriști care îndeplinesc condițiile prevăzute de alin. (5^1) din 

legea mai sus evocată, 

Având în vedere următoarele cereri de renunțare la funcțiile de președinte/locțiitor în biroul 

electoral de circumscripție: 

 

1. Doamna NECHITA FRĂGUȚA - CAMELIA – prin cererea  nr. 3822/39/24.08.2020  

solicită înlocuirea sa din funcția de președinte al biroului electoral de circumscripție 

nr. 29 GÂRBOU, pe motive de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 115/2015. 

2. Doamna COZMA ILEANA - SANDA – prin cererea  nr. 3819/39/24.08.2020  solicită 

înlocuirea sa din funcția de locțiitor al  președintelui biroului electoral de 

circumscripție nr. 48 RUS, pe motive de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 

115/2015, soțul său fiind candidat pentru funcția de primar și de consilier local al 

comunei Rus. 
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3. Doamna MADA(fostă TEGLAȘ) GABRIELA-ALEXANDRINA - prin cererea  nr. 

3823/39/24.08.2020  solicită înlocuirea sa din funcția de locțiitor al  președintelui 

biroului electoral de circumscripție nr. 46 POIANA BLENCHII, pe motive de 

incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 115/2015. Atașează Sentința civilă nr. 800/2019 

privind desfacerea căsătoriei, de unde rezultă că numele actual este cel avut înainte de 

căsătorie - MADA în loc de TEGLAȘ, și copia C.I.. 

Analizând cererile de mai sus prin care se renunță la calitatea de președinte al biroului 

electoral de circumscripție, respectiv , de locțiitor al președintelui în birourile electorale de 

circumscripție,  în temeiul art. 26 alin. (5) din Legea   nr. 115/2015, se ia act de renunțarea la 

funcția de președinte al biroului electoral de circumscripție nr. 29 GÂRBOU și de renunțarea 

la funcția de locțiitor desemnat în biroul electoral de circumscripție nr. 48 RUS și nr. 46 

POIANA BLENCHII.  

Președintele Tribunalului Sălaj procedează la desemnarea prin înlocuirea președintelui 

biroului electoral de circumscripție nr. 29 GÂRBOU și înlocuirea locțiitorului preşedintelui 

biroului electoral de circumscripţie  nr. 48 RUS și nr. 46 POIANA BLENCHII, pentru care s-

a luat act de renunțarea la funcție,  prin tragere la sorți din lista juriștilor, a experților licențiați 

în alte domenii sau a celor care au la bază învățământul general obligatori, potrivit dispozițiilor 

art. 26alin. (5) din Legea nr. 115/2015, pe baza criteriului apropierii domiciliului sau reşedinţei de 

localitatea sau subdiviziunea administrativ-teritorială în care va funcţiona biroul electoral de 

circumscripţie. 

În baza Listei finale a persoanelor care nu fac parte din nici un partid politic pentru a fi 

desemnate ca preşedinte şi locţiitor la circumscripţiile electorale întocmită cu respectarea 

condiţiilor legale, în urma tragerilor la sorţi, a fost desemnat/desemnată PRIN ÎNLOCUIRE în 

calitate de președinte al biroului electoral de circumscripție, respectiv, locțiitor al președintelui 

biroului electoral de circumscripție, următorii experți electorali: 

 Circumscripţia nr. 29 Gîrbou 

         - Preşedinte – CÂMPEANU ELENA - în loc de Nechita Frăguța Camelia 

 

Circumscripţia nr. 48 Rus   

- Locţiitor -  BORA ANA-MARIA – în loc de Cozma Ileana Sanda 

 

Circumscripţia nr. 46 POIANA BLENCHII   

- Locţiitor - BLNCHE SUSANA-DORINA – în loc de  Mada (fostă Teglaș)  

Gabriela-Alexandrina 

Potrivit prevederilor art. 26 al.(11) 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, 

prezentul proces-verbal constituie act de învestitură. 

Comunicarea se va face în scris persoanelor interesate. 

 Încheiat azi 24 august 2020, ora 15:00, la sediul Tribunalului Sălaj. 

 

 PREŞEDINTE AL TRIBUNALULUI SĂLAJ,                         PRIM-GREFIER, 

          Judecător Ioana-Diana HODIȘ                                    Daniela CHICHIŞAN 
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