
 

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE COMUNALĂ NR. 85 

COMUNA TAMASI,  JUDEŢUL  BACĂU 

 

Nr. 17  din 02.06.2021 

 

     PROCES VERBAL 

privind completarea   Biroului electoral de circumscriptie comunală nr.85 – Comuna Tamasi 
cu reprezentanţii partidelor politice,  care au ca membri cel putin 7 senatori sau 10 deputati 

sau care au obtinut reprezentare parlamentara la scrutinul anterior 

 

 Încheiat azi, 02.06.2021, ora 17,00, la sediul Biroului electoral de circumscripţie 
comunală nr. 85 cu ocazia completării  Biroului electoral de circumscriptie comunală nr.85 – 
Comuna Tamasi cu reprezentanţii partidelor politice,  care au ca membri cel putin 7 senatori 
sau 10 deputati sau care au obtinut reprezentare parlamentara la scrutinul anterior. 

Preşedintele Biroului electoral de circumscriptie comunală  nr. 85 – Comuna Tamasi  
face următoarele precizări în şedinţa publică, după cum urmează. 

 În conformitate cu prevederile  art.26 alin.5 din Legea 115/2015, cu modificările 
instituite de art. 2 alin.3 din Legea 84/2020, s-a procedat la desemnarea preşedintelui  
biroului electoral de circumscriptie si a locţiitorului acestuia de catre preşedintele 
Tribunalului Bacău, sens în care, prin Procesul  verbal nr.  5715/11/A/46 din 28.05.2921, au 
fost numiţi preşedinte  -  NEAGU SILVIU,  iar locţiitor – PADURARU ALEXANDRU 
CATALIN. 

 În conformitate cu prevederile art. 26 alin.2 din Legea 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, în şedinţă publică, s-a procedat de către  preşedinte – NEAGU 
SILVIU, la completarea Biroului Electoral de Circumscripţie nr. 85 – Comuna Tamasi, ce 
urmează a fi format din preşedinte, un locţiitor al acestuia  şi din 7  reprezentanţi ai partidelor 
politice,  alianţelor politice şi alianţelor electorale care participă la alegeri în circumscripţia 
electorală comunală. 

 

 Au fost comunicaţi din partea partidelor politice,  alianţelor politice şi alianţelor 
electorale următorii reprezentanţi în Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 85 – Comuna 
Tamasi, astfel : 

 



 

 Numele şi prenumele Formaţiunea pe care o reprezintă Numărul şi data de 
înregistrare la BEC 

nr.85 Tamasi  
1 Ungureanu Iosif Alianta pentru Unirea Romanilor Nr. 5 din 31.05.2021 
2 Croicu Alin Stelian Alianta pentru Unirea Romanilor Nr. 5 din 31.05.2021 
3 Matasaru Anca Didona Partidul Social Democrat Nr. 8 din 01.06.2021 
4 Cucerescu Ion Partidul Social Democrat Nr. 8 din 01.06.2021 
5 Nester Alexandru  Alianta Liberalilor si Democratilor Nr. 10 din 02.06.2021 
6 Vranceanu Adrian Alianta Liberalilor si Democratilor Nr. 10 din 02.06.2021 

7 Mitrofan Emilia Partidul National Liberal Nr. 12 din 02.06.2021 

8 Mititelu Mihai Partidul National Liberal Nr. 12 din 02.06.2021 

9 Banu Niculina Alexandrina Alianta USR-PLUS Nr. 15 din 02.06.2021 

10 Anitei Loredana Alianta USR-PLUS Nr. 15 din 02.06.2021 

11 Bagiu Vasile  Partidul Miscarea Populara Nr. 18 din 02.06.2021 

12 Lucaci Vasile  Partidul Miscarea Populara Nr. 18 din 02.06.2021 

 

În conformitate cu prevederile art. 26 alin. 14 din Legea 115/2015, până la data limită 
de 02.06.2021, au comunicat în termen legal reprezentanţii lor în Biroul Electoral de 
Circumscripţie  Comunală nr. 85, următoarele partide politice care au ca membri cel putin 7 
senatori sau 10 deputati sau care au obtinut reprezentare parlamentara la scrutinul anterior: 

- PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 
- PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL 
- ALIANTA USR PLUS 
- ALIANTA PENTRU ALIANTA ROMANILOR 
- UDMR 

S-a constatat că au fost respectate  condiţiile prev. în Legea 115/2015 pentru 
completarea Biroului electoral de circumscripţie comunală nr.85 – COMUNA TAMASI cu 
reprezentanţii partidelor politice,  care au ca membri cel putin 7 senatori sau 10 deputati sau 
care au obtinut reprezentare parlamentara la scrutinul anterior. 

 Biroul electoral de circumscriptie comunală  nr. 85 – Comuna Tamasi se declară ca 
fiind legal constituit, având următoarea componenţă: 

 Numele şi prenumele Funcţie 
1. NEAGU SILVIU PREŞEDINTE 

2. PADURARU ALEXANDRU CATALIN LOCŢIITOR 

3. Matasaru Anca Didona Partidul Social Democrat 
4. Mitrofan Emilia Partidul National Liberal 
5. Banu Niculina Alexandrina Alianta USR-PLUS 



6. Ungureanu Iosif Alianta pentru Unirea Romanilor 
 

 

In conformitate cu art. 26 alin 14 din Legea nr 115/2015 completarea birourilor 
electorale de circumscriptie se face in prima etapa cu reprezentantii partidelor politice si a 
organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care au obtinut reprezentare 
parlamentara la scrutinul anterior. 

Intrucat prin scrutin anterior s-a avut in vedere scrutinul organizat in anul 2020, iar in 
urma acestui scrutin partidele PMP si ALDE nu au atins pragul electoral, s-a decis 
respingerea propunerilor respective. 

 Împotriva prezentului proces verbal se poate formula contestaţie de către cetăţeni, 
partidele politice, alianţele politice, sau alianţele electroale, în termen de cel mult 24 de ore de 
la afişarea acestuia, la Tribunalul Bacău, în conformitate cu prevederile art. 33 alin. 6 din 
Legea 115/2015. 

 Pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare, din care unul a fost 
afişat la loc vizibil, azi, 02.06.2021, ora 17,20 

 

PREŞEDINTE  

NEAGU SILVIU 

 

 

LOCTIITOR 

PADURARU ALEXANDRU CATALIN 

 

 

 

. 


