
 

 

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE COMUNALĂ NR. 85 

COMUNA TAMAŞI,  JUDEŢUL  BACĂU 

 

Nr. 23/03.06.2021 

 

PROCES VERBAL 
 

privind candidatura depusă de Partidul Pro România  pentru completarea Biroului Electoral de 

Circumscripţie nr.85, Comuna Tamaşi, judeţul Bacău 

la alegerile locale din 27.06.2021 

 

Având în vedere lista cu propunerile de reprezentanţi ale Partidului Pro România pentru 

completarea Biroului Electoral de Circumscripţie nr.  85 al comunei Tamaşi, înregistrată sub nr. 

22/02.06.2021; 

           Luând în considerare dispoziţiile art. 26 alin. 14 din Legea 115/2015 care stipulează că:  „În 

termen de 48 de ore de la data constituirii birourilor electorale de circumscripţie, partidele politice 

care au ca membri cel puţin 7 senatori sau 10 deputaţi sau care au obţinut reprezentare 

parlamentară la scrutinul anterior, precum şi grupul parlamentar al minorităţilor naţionale din 

Camera Deputaţilor în numele organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale 

reprezentate în acest grup trebuie să comunice, în scris, birourilor electorale de circumscripţie 

numele şi prenumele reprezentanţilor lor care vor face parte din acestea. Comunicările transmise 

după acest termen nu se iau în considerare. Comunicările pot cuprinde un număr mai mare de 

reprezentanţi pentru acelaşi birou electoral. Completarea birourilor electorale de circumscripţie cu 

reprezentanţii partidelor politice şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale 

care au ca membri cel puţin 7 senatori sau 10 deputaţi sau care au obţinut reprezentare parlamentară 

la scrutinul anterior se face în limita numărului maxim de membri prevăzut la alin. (1) - (4), în 

termen de 5 zile de la data constituirii acestora, de către preşedinţii birourilor electorale de 

circumscripţie”; 

 Ţinând seama că, sintagma scrutin anterior are în vedere alegerile parlamentare care au avut 

loc în anul 2020; 

 Văzând că Partidul Pro România nu a depăşit pragul electoral la scutinul anterior şi astfel nu 

îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a desemna în prima etapă un reprezentant în Biroul 

Electoral de Circumscripţie; 

În temeiul art. 26 alin. 14 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 respinge candidatura depusă de Partidul Pro România  

pentru completarea Biroului Electoral de Circumscripţie nr.85, Comuna Tamaşi, judeţul 

Bacău la alegerile locale din 27.06.2021. 

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, 


