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PROCES- VERBAL
încheiat azi 27.04.2016, cu ocazia înlocuirii reprezentantului PNL în Biroul Electoral de
Circumscriptţie nr. 10 Geoagiu
Prin procesul –verbal încheiat la data de 15 aprilie 2016, Biroul electoral de circumscripţie
nr. 10 Geoagiu s-a completat cu reprezentanţii partidelor politice şi organizaţiilor cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale care au grup parlamentar propriu în cel puţin una din Camerele
Parlamentului, conform cu prevederile art. 26 alin.14 din Legea nr. 115/2015, după cum urmează:
-Domnul Coca Nicolae –reprezentant PNL
-Domnul Necșa Ioan –reprezentant PSD
-Doamna Feher Liliana –reprezentant ALDE
-Doamna Oprinescu Adriana –reprezentant UNPR
-Doamna Kovacs Livia – reprezentant UDMR
Partidului Naţional Liberal – filiala Hunedoara, prin adresa înregistrată sub nr.
23/22.04.2016, solicită înlocuirea reprezentantului său în Biroul electoral de circumscripţie nr. 10
Geoagiu, domnul Coca Nicolae, identificat cu CI seria HD nr. 472417, cu domnul Homorodean
Cristian Andrei, identificat cu CI seria HD nr. 388342, motivat de faptul că domnul Coca Nicolae
are calitatea de candidat pentru funcţia de consilier local în Consiliul local al oraşului Geoagiu, iar
candidaţii nu pot fi membrii ai birourilor electorale, conform prevederilor art. 25 alin. (2) din legea
nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii
administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul alesilor locali.
Prin adresa nr. 24 /22.04.2016 Biroul Electroal de Circumscripţie nr. 10 Geoagiu, în
conformitate cu prevederile art. 2 alin. 2 din regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor
electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2016 aprobat prin Hotărârea Biroului Electoral
Central nr. 2 /H / 28.03.2016, a solicitat Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 22
Hunedoara aprobarea înlocuirii reprezentantului Partidului Naţional Liberal – filiala Hunedoara
desemnat prin Procesul verbal de constituire nr. 9/ 15.04.2016, în Biroul electoral de
circumscripţie nr. 10 Geoagiu, cu următorul reprezentant propus prin adresa nr. 1/07.04.2016.
Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 22 Hunedoara a adoptat Hotărârea nr.
12/25.04.2016 privind aprobarea cererii de înlocuire a reprezentantului Partidului Naţional Liberal
(PNL) în Biroul Electoral de Circumscripţie orăşenească nr. 10 Geoagiu, pe care a transmis-o cu
adresa nr. 55/26.04.2016.

Văzând că sunt îndeplinite condiţiile legale, se aprobă înlocuirea reprezentantului Partidului
Naţional Liberal (PNL) în Biroul Electoral de Circumscripţie orăşenească nr. 10 Geoagiu – domnul
Coca Nicolae cu domnul domnul Homorodean Cristian Andrei, identificat cu CI seria HD nr.
388342.
Prezentul proces verbal atestă calitatea de membru al biroului electoral.
Cei interesaţi pot face contestaţie cu privire la completarea Biroului electoral de
Circumscripţie în termen de 48 de ore de la completare, la Biroul Electoral al Circumscripţiei
judeţene nr. 22 Hunedoara.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces – verbal în două exemplare, din care unul
se aduce la cunoştinţă publică prin afişare.
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Membrii
Domnul Homorodean Cristian Andrei –reprezentant PNL
-Domnul Necșa Ioan –reprezentant PSD
-Doamna Feher Liliana –reprezentant ALDE
-Doamna Oprinescu Adriana –reprezentant UNPR
-Doamna Kovacs Livia – reprezentant UDMR
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