
 
BIROUL ELECTORAL  DE CIRCUMSCRIPȚIE ORĂȘENESC  NR.3  
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tel: 0240/540.758, email: tl.isaccea@bec.ro 
 

HOTĂRÂREA NR. 12/18.08.2020 

privind admiterea propunerii de candidatură formulată de PARTIDUL 

ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ  pentru funcţia de 

PRIMAR al ORAŞULUI ISACCEA 

 

    Având în vedere atribuţiile Birourilor electorale de circumscripţie, stabilite prin 

dispoziţiile art. 52, alin. 1-7  din Legea 115/2016 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

Ţinând cont de procesul verbal de ședință prin care s-a constatat îndeplinirea 

condiţiilor de fond şi formă prevăzute de art. 46-art.49, art.51,  art.52, alin.8 coroborat cu 

art.4, alin.1 -2, art.6, alin.2 din Legea 115/2016 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE ORĂȘENESC NR. 3  – ISACCEA, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1. - Acceptarea şi înregistrarea candidaturii depuse de PARTIDUL 

ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ pentru funcţia de PRIMAR al 

oraşului Isaccea, după cum urmează: 

Nr.crt. NUME ŞI PRENUME 

1.   Ivanciu Florin 

Art. 2. - (1) Acceptarea candidaturii poate fi contestată de către cetăţeni, partidele 

politice, alianţele politice şi aliantele electorale, în termen de cel mult 48 de ore de la afişarea 

candidaturii la Judecătoria Măcin .  

              (2) Termenul de 48 de ore începe sa curgă de la ora 00:00 a zilei de 

19.08.2020.  

 (3) Prezenta hotărâre se afișează la sediul BEC nr.3 Isaccea și se comunică 

pentru aducere la cunoștință publică pe site-ul oficial al autorității publice locale 

www.isaccea.ro. 

 

Prezenta hotărâre a fost votată cu 6 voturi „pentru” și 0 „voturi”împotrivă" din cei 6 

membrii prezenți la ședință, din totalul de 8 membrii în funcție. 

La ședință au lipsit: d-na Reva Jana, reprezentant P.S.D. și d-na Țugui Ana-Maria, 

reprezentant Partidului PRO ROMÂNIA. 

 

    Președinte,                                                             Locțiitor, 

ION BĂETRĂU                                            BEIZAT BIRSEN 

 

 

1. Dl Nedu Ion din partea P.N.L.                                        _____________ 

2. Dna Reva Jana din partea P.S.D.                                     _____________ 

3. Dna Bărbieru Cătălina din partea P.M.P.                         _____________ 

http://www.isaccea.ro/
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4. Dna Țugui Ana-Maria din partea PRO ROMÂNIA         _____________ 

5. Dna Filip Maria-Magdalena din partea U.S.R.                _____________ 

6. Dl Beizat Ediz din partea A.L.D.E.                                 _____________ 

 

 

 


