
 

 

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE COMUNALĂ NR. 85 

COMUNA TAMASI,  JUDEŢUL  BACĂU 

 

HOTĂRÂREA NR. 6 

 

privind admiterea candidaturii domnului TUDOREA MARICEL 

 la funcţia de primar al Comunei Tamasi, depusă de Partidul Alianței Liberarilor și 

Democraților, judeţul Bacău, pentru alegerile locale partiale din 27.06.2021 

 

 

  Având în vedere  propunerea candidaturii depuse de Partidul Alianței 
Liberarilor și Democraților, judeţul Bacău pentru functia de primar al Comunei 

Tamași, înregistrată sub nr. 39 din 04.06.2021,  la Biroul electoral de circumscripţie 

nr. 85 Tamași. 

  Luând în considerare procesul-verbal  al  şedinţei biroului electoral de 

circumscripţie nr.85, Tamași, încheiat la data de 06.06.2021 

  În conformitate cu prevederile: 

- art.46-54 din Legea  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, 

nr.115/20015, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -  art.3 alin.(4) şi (5) şi ale anexelor nr.1 şi 2 la Legea nr. 176/2010 privind 

integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Naţionale de Integritate, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art.3 lit.”g” şi art.5 alin.(1) şi ale anexei la Ordonanţă de urgenţă nr.24/2008 

privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii cu modificările şi 

completările ulterioare.  În temeiul art. 27 şi art.52 alin.(2) din Legea  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, nr.115/20015, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se admite candidatura domnului TUDOREA MARICEL  depusă de 

Partidul Alianței Liberarilor și Democraților pentru functia de primar în 

circumscripţia elctorală nr. 85, comuna Tamași, la alegerile locale parțiale din 

27.06.2021. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Art.2. Dreptul de contestaţie se poate exercita, în conformitate cu art.54 

raportat la art. 10, alin. 2 din Legea nr.115/2015, în termen de 24 de ore de la afişare,  

la Judecătoria Bacău. 

 

Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică, prin afişare la sediul 

Biroului electoral de circumscripţie nr.85, Tamași. 

 

  

 

 

 PREŞEDINTE,                                                           LOCȚIITOR, 

NEAGU SILVIU                                    PĂDURARU ALEXANDRU CĂTĂLIN 
 

 

 

 

 

 

 

 Membri:  

 

 Matasaru Anca, desemnat de Partidul Social Democrat 

 

 

 Vasiliu Marian, desemnade Partidul Național Liberal 

 

 

 Banu Niculina Alexandrina, desemnat de Alianta USR – PLUS 

 

 

 Ungureanu Iosif, desemnată de Alianta pentru Unirea Romanilor 

 

 


