
ROMÂNIA
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE COMUNALĂ NR. 74 ŞOTÂNGA
Comuna Şotânga, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 373, judeţul Dâmboviţa

Nr. tel./ fax: 0245/229.085
E-mail: db.sotanga@bec.ro

H O T Ă R Â R E
Nr. 10 din 30.08.2020

Biroul electoral de circumscripție comunală nr. 74 Șotânga, întrunit în ședința
din data de 30.08.2020,

Având în vedere:
- Adresa B.E.J. Dâmbovița nr. 228/28.08.2020 
-  Prevederile  art.  58  din  Legea  nr.  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, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 9 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor electorale
constituite  pentru  alegerile  locale  din  anul  2020,  aprobat  prin  hotărârea  B.E.C.
nr. 02/03.08.2020,

H O T Ă R Ă Ș T  E:

Art.1. Se validează macheta buletinului de vot pentru alegerea primarului comunei
Șotânga, completată cu datele candidaților așa cum au fost transmise de către  Biroul Electoral
de Circumscripție Județeană nr. 16 Dâmbovița.

Art.2.  (1)  Se  validează  în  parte macheta  buletinului  de  vot  pentru  alegerea
consiliului  local  al  comunei  Șotânga,  completată  cu  datele  candidaților  așa  cum  au  fost
transmise de către  Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 16 Dâmbovița, fără poziția
nr.  5  pe  buletinul  de  vot  pentru  alegerea  consiliului  local  al  comunei  Șotânga  din  partea
Partidului Pro România.

(2) Se corectează prenumele candidatului aflat pe poziția nr. 5 pe buletinul de vot
pentru alegerea consiliului  local al  comunei  Șotânga din partea Partidului  Pro România,  în
sensul că acesta se numește „CIOCAN FLORENTINA” și nu ”Ciocan Florentina-Gabriel”.

Art.3. Hotărârea  se  aduce  la  cunoştinţa  publică  prin  afişare  la  sediul  Biroului
electoral  de  circumscripţie  comunală  nr.  74  Şotânga  şi  prin  publicare  pe  site-ul
www.sotanga.ro.

Preşedinte – Băjean Daniel Mihai 

Membri:
 Goglea Constantin - reprezentant P.M.P.

 Casandra Nicoleta - reprezentant P.S.D.

 Dumitrache Cristina Maria – reprezentant PRO ROMÂNIA

 Hogioiu George Petrișor - reprezentant U.S.R.

 Voloc Claudia Nicoleta - reprezentant P.N.L.
 


