
BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE  

AL COMUNEI DĂEȘTI NR.25  

HOTĂRÂREA NR. 5  
din data de 16 august 2020 

 
privind admiterea în parte a candidaturilor pentru funcția de consilier local în cadrul            
Consiliului Local al Comunei Dăești, județul Vâlcea, propuse de Alianța USR PLUS  

 
 

Biroul Electoral de Circumscripţie al comunei Dăești nr.25, întrunit în şedinţă în data 
de 16 august 2020, la care participă toți cei 9 membri în funcție; 

Examinând propunerile Alianței USR PLUS, înregistrate sub nr.26 din data de 
16.08.2020, privind candidaturile pentru funcția de consilier local  în cadrul Consiliului Local 
al Comunei Dăești, județul Vâlcea, constată că acestea conțin toate datele enumerate la 
art.47, alin.(3), alin.(4) și alin.(5) din Legea nr.115/2015 privind alegerea autorităţilor 
administraţiei locale pentru modificarea Legii administraţiei publice locale             
nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul 
aleșilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, la care s-a atașat lista de susținători 
ce cuprinde minimul de 0,5% din numărul total al alegătorilor, dar nu mai puțin de 50 în cazul 
comunelor, așa cum a fost redus conform art.3 din Legea nr.84/2020 privind prelungirea 
mandatelor autorităților administrației publice locale și pentru modificarea art.151, alin.(3) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, comunicat de 
către primarul comunei Dăești; 

Având în vedere prevederile art.4, alin.(1), coroborate cu prevederile art.52, alin.(3) 
din Legea nr.115/2015, cu modificările și completările ulterioare; 

Văzând prevederile art.52, alin.(4) din Legea nr.115/2015, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Prezumând că nu sunt incidente în cauză dispozițiile art.6, alin.(2) din Legea 
nr.115/2015, cu modificările și completările ulterioare, privind interdicția de a fi ales, în raport 
cu prevederile art.5, art.51 și art.52, alin.(8) din actul normativ menționat, precum și cu 
dispozițiile Hotărârii nr.2 din 17 iulie 2020 a Autorității Electorale Permanente, cu unanimitate 
de voturi, 
 

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE NR. 25 DĂEȘTI  

HOTĂRĂȘTE: 

Art.1. Se admit în parte candidaturile pentru funcția de consilier local  în cadrul Consiliului 
Local al Comunei Dăești, județul Vâlcea, propuse de Alianța USR PLUS, pentru: 

1. Coman Vasile; 
2. Rădulescu Ionelia-Teodora; 
3. Ignat Bogdan-Constantin; 
4. Zbandoc Ion; 
5. Ignat Elena-Cristina; 
6. Ignat Loredana. 

 
Art.2. Se resping candidaturile pentru funcția de consilier local în cadrul Consiliului Local al 
comunei Dăești, județul Vâlcea, propuse de Alianța USR PLUS, pentru: 

1. Neamțu Fevronia-Georgiana; 
2. Boncan Mihaela-Evelina. 



 
 
 
 

Art.3. (1) Consecință a prevederilor art.1 și 2, pozițiile ocupate de candidații admiși în lista de 
candidaturi se vor renumerota corespunzător, candidații admiși ocupând locurile eliminate 
imediat superioare poziției din lista în care se află. 

(2) Alianța USR PLUS poate retrage lista în vederea completării până la data limită de 
depunere, respective 18 august 2020. 

Art.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Judecătoria Râmnicu Vâlcea  în termen de          
24 de ore de la data afișării. 

Art.5. Prezenta hotărâre se afișează azi, 16 august 2020, la sediul Biroului de Circumscripție 
nr.25 Dăești. 

 

           Președinte,                                                                                      Locțiitor, 
   Popa Cristiana Mirela                                                                     Stănilă Oana Maria 

 
 
 

        Membri, 
Voicilă Adrian – PSD                                                                  
Popa Nicolae – USR                                      
Cătinaș Elena Gabriela – UDMR               
Borcan Laura – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale din Camera Deputaților 
Preoteasa Cristiana – Pro Romania            
Chiforescu Dorina - PMP         
Dumitrescu Nicoleta - PNL             


