
 

 

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE COMUNALĂ NR. 85 

COMUNA TAMAŞI,  JUDEŢUL  BACĂU 

 

Nr.   52/05.06.2021 

 

PROCES VERBAL 
 

privind înlocuirea reprezentantului Partidului Național Liberal în Biroul Electoral de 

Circumscripţie nr.85, Comuna Tamaşi, judeţul Bacău 

la alegerile locale din 27.06.2021 

 

Având în vedere adresa Partidului Național Liberal prin care solicită înlocuirea numitei 

Mitrofan Emilia cu numitul Vasiliu Marian, în calitate de reprezentant în Biroul Electoral de 

Circumscripţie nr.  85 al comunei Tamaşi, înregistrată sub nr. 33/04.06.2021; 

           Luând în considerare dispoziţiile art. 43 alin. 2 din Legea 115/2015 care stipulează 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.”; 

 Ţinând seama că, în județele în care se organizează alegeri parțiale într-o singură 

circumscripție electorală nu se mai constituie un birou electoral județean, iar în acest caz atribuțiile 

biroului electoral județean sunt preluate de către biroul electoral de circumscripție; 

În temeiul art. 43 alin. 2 din Legea 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,nr.115/20015,cu 

modificările şi completările ulterioare se va înlocui numita Mitrofan Emilia din calitatea de 

reprezentant al Partidului Național Liberal în Biroul Electoral de Circumscripţie nr.85, 

Comuna Tamaşi, judeţul Bacău la alegerile locale din 27.06.2021, cu numitul Vasiliu Marian. 

În conformitate cu art. 33 alin. 6 din Legea 115/2015, dreptul de contestaţie se poate 

exercita, în 24 de ore de la afişarea procesului verbal, la Tribunalul Bacău. 

Prezentul proces verbal se aduce la cunoştinţă publică, prin afişare la sediul Biroului 

electoral de circumscripţie nr.85, Tamaşi şi prin publicarea pe site-ul primăriei. 

 

 

PREŞEDINTE, 


