
BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE 

COMUNALĂ NR.29 DOLJE TIȘ

pentru alegerea autorită ilor administra iei publice localeț ț

din anul 2020

Sat Dolje ti, str. tefan cel Mare i Sfânt nr.46ș Ș ș
Cămin cultural, Dolje ti, jud. Neamș ț

Telefon:0766.26.33.33
E-mail: nt.doljesti@bec.ro

___________________________________________________________________
Nr. 106 / 11.09.2020

ANUNȚ

Având în vedere prevederile art.3 din Hotărârea Biroului Electoral Central nr.77
din 04.09.2020 privind constituirea birourilor electorale ale sec iilor de votare, prin careț
s-a stabilit că în ac iunea de completare abirourilor electorale ale sec iilor de votare cuț ț
reprezentan ii partidelor politice se ia în calcul numărul de candidaturi definitive depuseț
pentru func ia de consilier local i primar al comunei, consilier jude ean i pre edinte alț ș ț ș ș
consiliului jude ean, vă comunicăm numărul de candida i propu i pentru aceste func ii:ț ț ș ț

Pentru  func ia  de  primar  al  comunei  Dolje ti  au  depus  candidaturiț ș
următoarele forma iuni politice:ț

1. PARTIDUL  ALIAN A LIBERALILOR I DEMOCRA ILOR;Ț Ș Ț
2. PARTIDUL MI CAREA POPULARĂ ;Ș
3. PARTIDUL NA IONAL LIBERAL;Ț
4. PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT.
Pentru func ia de consilier local au depus candidaturi următoarele forma iuniț ț

politice:
1. PARTIDUL  ALIAN A LIBERALILOR I DEMOCRA ILOR- 16 candida i;Ț Ș Ț ț
2. PARTIDUL MI CAREA POPULARĂ – 19 candida i ;Ș ț
3. PARTIDUL NA IONAL LIBERAL – 19 candida i;Ț ț
4. PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT – 18 candida i.ț
5. ALIAN A USR PLUS- 11 candida i;Ț ț



Pentru  func ia  de  pre edinte  al  Consiliului  Jude ean  Neam ,  au  depusț ș ț ț
candidaturi următoarele forma iuni politice:ț

1. ALIAN A USR-PLUS;Ț
2. PARTIDUL MI CAREA POPULARĂ;Ș
3. ALIAN A PENTRU MODERNIZAREA NEAM ULUI 2020;Ț Ț
4. PARTIDUL NA IONAL LIBERAL;Ț
5. PARTIDUL PRO ROMANIA;
6. ALIAN A PENTRU UNIREA ROMÂNILOR.Ț

Pentru  func ia  de  consilier  jude ean,  au  depus  candidaturi  următoareleț ț
forma iuni politice:ț

1. ALIAN A USR-PLUS – 43 candida i;Ț ț
2. PARTIDUL MI CAREA POPULARĂ – 43 candida i;Ș ț
3. ALIAN A PENTRU MODERNIZAREA NEAM ULUI 2020- 43 candida i;Ț Ț ț
4. PARTIDUL NA IONAL LIBERAL – 43 candida i;Ț ț
5. PARTIDUL PRO ROMÂNIA – 43 candida i;ț
6. ALIAN A PENTRU UNIREA ROMÂNILOR – 5 candida i;Ț ț
7. PARTIDUL ÎMPREUNĂ PENTRU MOLDOVA – 6 candida i.ț

Prin aceea i hotărâre Biroul Electoral Central a stabilit ca un partid politic, alian ăș ț
politică, alian ă electorală sau organiza ie a cetă enilor apar inând minorită ilor na ionaleț ț ț ț ț ț
este considerat participant la alegeri în circumscrip ia respectivăț  dacă are cel pu in oț
candidatură definitivă pentru oricare din func iile de primar, consilier local, consilierț
jude ean, pre edinte al consiliului jude ean în comuna în care se află sec ia de votareț ș ț ț
pentru care se face completarea.

Un  partid  politic,  alian ă  electorală  sau  organiza ie  a  cetă enilor  apar inândț ț ț ț
minorită ilor na ionale  ț ț nu poate avea mai mult decât 3(trei) reprezentan i în acela iț ș
birou electoral al sec iei de votare. ț

În  acest  context  partidele  politice,  alian ele  politice,  alian ele  electorale  sauț ț
organiza iile  cetă enilor apar inând minorită ilor na ionale  ț ț ț ț ț care  participă la alegeri în
circumscrip ia  electorală  nr.29  Dolje ti,  vor  depune  ț ș până la  data  de  23 septembrie
2020, ora 24,  lista cu reprezentan ii propu i în birourile electorale ale sec iilor deț ș ț
votare din circumscrip ia comunală Dolje tiț ș .

Având în vedere contextul epidemiologic actual, lista men ionată se va depuneț
cu prioritate pe emailul Biroului Circumscrip iei nr.29 Dolje ti – ț ș nt.doljesti@bec.ro.

mailto:nt.doljesti@bec.ro


Comunicarea prevăzută anterior va fi întocmită sub forma unui tabel care cuprinde:

Nr.
crt.

Numărul
sec iei deț

votare
Numele Prenumele CNP

Domiciliul
sau re edin aș ț

Date de contact –
număr de telefon

i/sau adresa deș
email

În cadrul comunei Dolje ti vor fi organizate un număr de 5 sec ii de votare: ș ț
1- Nr.249 sat Dolje tiș
2- Nr.250 sat Rotunda
3- Nr. 251 sat Buhonca
4- Nr.252 sat Buruiene tiș
5- Nr.253 sat Buruiene tiș

În  data  de  24  septembrie  2020,  ora  15.00,  se  va  efectua   procedura   de
completare  a  birourilor  electorale  ale  sec iilor  de  votare,  în  4  etape,  ț potrivit
specifica iilor Hotărârii Biroului Electoral Central nr.77/04.09.2020.ț

Cadrul legislativ men ionat se regăse te pe site-ul Institu iei Prefectului Jude uluiț ș ț ț
Neam  la sec iunea „Alegeri pentru Autorită ile Administra iei Publice Locale din anulț ț ț ț
2020”  -  https://nt.prefectura.mai.gov.ro/alegerile-pentru-autoritatile-administratiei-
publice-locale-din-anul-2020/. 

Pentru  alte  rela ii  vă  rugăm  să  contacta i  pre edintele  Biroului  Electoral  alț ț ș
Circumscrip iei Electorale nr.29 Dolje tiț ș  –Vasile DOBRIN – tel.0766/26.33.33.

Vă mul umim,ț

Preşedinte BEC nr.29 Dolje ti,ș
Vasile DOBRIN

https://nt.prefectura.mai.gov.ro/alegerile-pentru-autoritatile-administratiei-publice-locale-din-anul-2020/
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