
BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE NR. 3
MUNICIPIUL FAGARAS

/ HOTĂRÂREA NR. 16/19.08.2020
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Biroul Electoral de Circumscripţie nr.3 -  Municipiul Fagaras, în prezenţa tuturor membrilor, 
Având în vedere dispoziţiile art.7 alin.(i), (4) si (5), art.47 alin.(i)-(5), art.48, art.50 alin.(i)-(2) 

art.51, art.52 si art.54 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţile administraţiei publice locale, 
pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea si 
completarea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările si completările ulterioare, 
coroborat cu prevederile art.2 -  art.5 din Legea nr.84/2020 privind prelungirea mandatelor autoritatilor 
administraţiei publice locale si pentru modificarea art.151 alin.(3) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ,

în urma verificării tuturor înscrisurilor depuse în susţinerea propunerii de candidatură la funcţia 
de consilier local independent al Municipiului Fagaras, Judeţul Braşov a domnului TRONCIU ALEXIEI, 
respectiv propunerea de candidatură, declaraţia de acceptare a candidaturii, copia actului de identitate, 
declaraţia de avere, declaraţia de interese şi declaraţia pe propria răspundere privind calitatea de lucrator 
al Securităţii sau de colaborator al acesteia, precum şi lista de susţinători în numărul prevăzut de art.50 
alin.i din Legea nr. 115/2015, coroborat cu prevederile art.3 -  art.5 din Legea nr.84/2020,

Constatând respectarea condiţiilor de fond şi de formă prevăzute de art.47 -  art.50 din Legea 
nr.115/2015, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.52 alin.2 din Legea nr.115/2015, cu modificările si completările 
ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.i - Admite candidatura la funcţia de consilier local al MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, Judeţul 
Braşov, INDEPENDENT, a domnului TRONCIU ALEXIEI.

Art.2 - Cu drept de contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, la Judecătoria Fagaras, 
conform art.54 din Legea nr.115/2015, cu modificările si completările ulterioare.

Art.3 -  Prezenta hotarare se aduce la cunostiinta publica prin afişare la sediul Circumscripţiei 
Electorale, din str. Republicii nr.3 Fagaras si pe site-ul instituţiei www.primaria-fagaras.ro secţiunea 
Alegeri locale 2020.

Dată astăzi, 19.08.2020.
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MEMBRII

1. D-na STOIQA-MARIANA

2. D-na BURSOVA RUXANDRA PAULA

3. Dl BICA POPI IOAN

4. D-na BOTH CRISTINA

5. D-na DRAGHICI CLAUDIA LENUTA

6. D-na LUDU IULIANA

7. D-na PANDREA SIMONA

8. D-na BALTAC ANGELA

reprezentant PSD 

reprezentant PNL 

reprezentant USR
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reprezentant UDMR\C^\jC,Gi Klc\< 

reprezentant PRO ROMANIA

reprezentant PMP 

reprezentant ALDE

-  reprezentant Partida Romilor Pro Europa

http://www.primaria-fagara

