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MIZIL, 26.09.2020 

      

HOTĂRÂREA NR. 25 

din data de 26.09.2020 

 

 

 Având în vedere prevederile art. 3 din Regulamentul de organizare și funcționare a 

birourilor electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2020, astfel cum a fost adoptat 

prin Hotărârea nr. 2/03.08.2020 a Biroului Electoral Central; 

 Faţă de dispoziţiile art. 43 alin. 2 din Legea 115/2015, din care rezultă că pentru motive 

întemeiate, apreciate de la caz la caz, reprezentanții partidelor politice sau organizațiilor 

cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri în birourile electorale pot 

fi înlocuiți, la cererea celor care i-au propus, cu aprobarea biroului electoral ierarhic superior, 

până în preziua votării, iar în caz de deces, îmbolnăviri sau accidente, chiar și în ziua alegerilor, 

Având în vedere cererea de înlocuire a membrului din biroul electoral  al secției de votare 
nr. 243, înregistrată sub nr. 243/26.09.2020 și cererea de retragere din funcția de reprezentant în 
cadrul secției nr. 243, înregistrată sub nr. 229/25.09.2020, 

 BECL nr. 9 Mizil a decis cu unanimitate de voturi faptul că se impune înlocuirea domnului 

Frusinoiu Cătălin Alexandru, membru în biroul electoral al secției de votare nr. 243 Mizil, cu 

domnul Vrânceanu Ion. 

 De asemenea, cu unanimitatea votului membrilor prezenți s-a luat act de cererea de 

retragere a doamnei Iacob Daniela din funcția de reprezentant în cadrul Biroului Electoral al  

Secției de Votare nr. 243, urmând a fi anunțat președintele Biroului Electoral al Secției de Votare 

nr. 243 cu privire la acest aspect. 

 Cu unanimitate de voturi s-a adus la cunoștința membrilor BECL nr. 9 Mizil a adresei nr. 

2551/26.09.2020 a BEC și înregistrată sub nr. 246/26.09.2020. 

 Referitor la cererea domnului Fronoiu Marius depusă în timpul ședinței și înregistrată sub 

nr. 249/26.09.2020 s-a decis cu majoritate de voturi respingerea aceste solicitări raportat la faptul 

că este aceeași cu cea analizată în ședința din data de 26.09.2020 orele 13.00, fiind emisă 

hotărârea nr. 24/26.09.2020. 

În temeiul art. 3 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a birourilor 
electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2020, 
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BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE NR. 9 MIZIL  

HOTĂRĂȘTE: 
 

 Art. 1  Ia act de adresa nr. 2551/26.09.2020 a BEC și înregistrată sub nr. 246/26.09.2020. 

 

Art. 2 Dispune înlocuirea domnului Frusinoiu Cătălin Alexandru, membru în biroul 

electoral al secției de votare nr. 243 Mizil, cu domnul Vrânceanu Ion, urmând a fi anunțat 

președintele Biroului Electoral al Secției de Votare nr. 243 cu privire la acest aspect. 

 

 Art. 3 Ia act de cererea de retragere a doamnei Iacob Daniela din funcția de reprezentant 

în cadrul Biroului Electoral al  Secției de Votare nr. 243, urmând a fi anunțat președintele Biroului 

Electoral al Secției de Votare nr. 243 cu privire la acest aspect. 

 

 Art. 4. Respinge solicitarea domnului Fronoiu Marius depusă în timpul ședinței și 

înregistrată sub nr. 249/26.09.2020.  

 

Art. 5 Prezenta hotărâre se afişează la sediul Biroului Electoral de Circumscripţie nr. 9 

Mizil. 

 

  

 
 

PREŞEDINTE,  

Judecător   

 

 
 
                                                                                            Personal tehnic auxiliar,  
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 Locțiitor:    

 
 Reprezentant  PSD:   
 
 Reprezentant  PNL:   
 
 Reprezentant  USR:    
 
 Reprezentant  ALDE:   
 
 Reprezentant  UDMR: 
 
 Reprezentant  PMP:  
 
 Reprezentant  Pro România:   

 
 Reprezentant Asociația Partida Romilor Pro-Europa:   

 
 Reprezentant Partidul Puterii Umaniste (social-liberal):   
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