
 

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE  

AL COMUNEI DĂEȘTI NR.25  

HOTĂRÂREA NR. 8  
din data de 17 august 2020 

 
privind analizarea cererii de îndreptare a erorii materiale nr.109 din data de 

16.08.2020, înregistrată la sediul BEC nr.25 Dăești sub nr.29 din data de 
16.08.2020, depusă de Partidul Social Democrat – Organizația Județeană Vâlcea  

 
 

Biroul Electoral de Circumscripţie al comunei Dăești nr.25, întrunit în şedinţă în 
data de 17 august 2020, la care participă toți cei 9 membri în funcție; 

Analizând cererea de îndreptare a erorii materiale nr.109 din data de 16.08.2020, 
înregistrată la sediul BEC nr.25 Dăești sub nr.29 din data de 16.08.2020, depusă de 
Partidul Social Democrat – Organizația Județeană Vâlcea cu privire la numele 
candidatului de la poziția 5 din lista de candidați pentru alegerea Consiliului Local 
Dăești, în sensul înscrierii corecte a numelui acestuia, respectiv Szabo Corina-
Florentina, și nu Szbabo Corina-Florentina, cum greșit a fost trecut în lista de consilieri 
propusă de Organizația Județeană Vâlcea a PSD; 

Verificând documentele depuse la dosarul de candidatură al doamnei Szabo 
Corina-Florentina, inclusiv copia actului de identitate, din care a reieșit că numele 
corect al acesteia este Szabo și nu Szbabo, cum greșit a fost trecut în lista de candidați; 

În temeiul prevederilor art.9, alin.(1) din Regulamentul de organizare și 
funcționare a birourilor electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2020, 
aprobat prin Hotărârea nr.2 din data de 03.08.2020 a Biroului Electoral Central; 

Întrunind votul unanim al membrilor Biroului Electoral de Circumscripție nr.25 
Dăești, 

 
BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE NR. 25 DĂEȘTI  

                                                    HOTĂRĂȘTE : 

Art.1. Admite cererea de îndreptare a erorii materiale nr.109 din data de 16.08.2020, 
înregistrată la sediul BEC nr.25 Dăești sub nr.29 din data de 16.08.2020, depusă de 
Partidul Social Democrat – Organizația Județeană Vâlcea, cu privire la numele 
candidatului de la poziția 5 din lista de candidați și ia act  că numele corect al  acestuia 
este Szabo Corina-Florentina, și nu Szbabo Corina-Florentina, cum greșit a fost trecut 
în lista de consilieri propusă de Organizația Județeană Vâlcea a PSD. 

Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Judecătoria Râmnicu Vâlcea  în termen 
de 24 de ore de la data afișării. 

 

 



 

Art.3. Prezenta hotărâre se afișează azi, 17 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             
 


