BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE NR. 9, MIZIL
Telefon-0712013105
E-mail:ph.mizil@bec.ro
Primăria Mizil, bulevardul Unirii nr. 14, Mizil, Prahova

HOTĂRÂRE NR. 2
11.08.2020

Având în vedere prevederile art. 25-32 din Legea 115/2015 pentru alegerea
autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice
locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor
locali, cu modificările și completările ulterioare,
observând dispozițiile art. 3 din Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei
alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, precum și a unor
măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestora,
în temeiul art. 2 alin. 2 din Hotărârea BEC nr. 2/09.08.2020 privind aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare a Birourilor electorate constituite pentru alegerile
locale din anul 2020, care prevăd că ,,Pentru motive întemeiate, apreciate de la caz la caz,
reprezentanții partidelor politice sau organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților
naționale care participă la alegeri în birourile electorale pot fi înlocuiți, la cererea celor care
i-au propus, cu aprobarea biroului electoral ierarhic superior, până în preziua votării, iar în
caz de deces, îmbolnăviri sau accidente, chiar și în ziua alegerilor.”

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE ORĂȘENEASCĂ NR. 9 MIZIL
HOTĂRĂȘTE:
1. Dispune, prin raportare la Hotărârea nr. 3/H/10.08.2020 și înregistrată sub nr.
33/11.08.2020 la sediul Biroului electoral de circumscripție nr. 9 Mizil, completarea
Biroului cu membru partidului PRO-România, respectiv doamna Bîlea Georgeta, CNP
2530312292078, cu domiciliul în Mizil, str. Țepeș Vodă nr. 73, jud. Prahova.
2. Dispune transmiterea de îndată, prin intermediul aparatului tehnic al Primăriei, a
solicitării înregistrate sub nr. 33/11.08.2020 la sediul Biroului electoral de
circumscripție nr. 9 Mizil către Biroul Electoral ierarhic superior, respectiv către Biroul
Electoral Județean nr. 31, Prahova a prezentei hotărâri în vederea exprimării aprobării
cu privire la solicitarea de înlocuire a unui membru în Biroul electoral de circumscripție
nr. 9 Mizil.
3. Cu drept de contestație cu privire la pct. 2 în termen de 24 de ore de la afișare.
4. Definitivă cu privire la pct. 1.
5. Pronunțată în sedința din data de 11.08.2020, orele 13:30.

Prezenta hotărâre se comunică pe site-ul de internet al Primăriei Mizil și Biroului Electoral
Județean nr. 31 Prahova.

PREȘEDINTE
JUDECĂTOR BOGA GINA MIHAELA

Membri prezenți:

1. – Dumitrescu Nicoleta
2. – Munteanu Marieta
3. – Coman Petre-Emil
4.. – Mandalac Dorina Adi
5. – Dumitrache George Daniel

