BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE COMUNALĂ NR. 18 BOTESTI
Comuna Botesti, judeţul Vaslui,
email: vs.botesti@bec.ro; telefon: 0767535027

HOTARAREA NR. 9
din data de 14.09.2020
privind soluţionarea contestaţiei formulate de Manolache Elena
Prin adresa nr. 963/12.09.2020 a Autoritatii Electorale Permanente, Biroul Judetean Vaslui,
înregistrată la nr. 58 din 13.09.2020 la Biroul electoral de circumscripţie comunală nr. 18 Botesti, prin care
numita Manolache Elena domiciliată in comuna Boțești, sat Gugești, județul Vaslui, contestă tragerea la sorți
a președintelui si loctiitorului secției de votare Gugești;
Luând în considerare prevederile art.2 din Hotărârea nr. 77/2020 a Biroului Electoral Central, privind
constituirea birourilor electorale ale secțiilor de votare;
Ținând cont de prevederile art.15, alin. (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a
Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente,
modificata şi completată şi a Hotărârii nr. 17/2016 a Autoritatii Electorale Permanente pentru aprobarea
Metodologiei privind tragerea computerizată la sorţi a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de
votare din ţară şi a locţiitorilor acestora;
În temeiul art. 27 alin. (1), alin. g) 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;
Analizând contestația formulată de Manolache Elena, Biroul electoral de circumscripţie comunală
nr. 18 Botest, apreciază ca aceasta nu este întemeiată, motivat de faptul că tragerea computerizată la sorţi a
preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară şi a locţiitorilor acestora se realizează de
către Autoritatea Electorală Permanentă cu respectarea condiţiilor legale.
Pentru aceste motive, cu majoritate de voturi, în temeiul art. 42 şi art. 80 alin. (5) din Legea nr.
115/2015;
Biroul Electoral de Circumscripţie comunală nr. 18 Boțești, judetul Vaslui
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. – Respingerea contestației formulată de numita Manolache Elena domiciliată in comuna
Boțești, sat Gugești, județul Vaslui, prin care aceasta contestă desemnarea familiei Stanciu Valentin și
Daniela ca președinte/locțiitor la secția de votare nr. 224 Gugești.
Art. 2. – Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 48 de ore de la data afişării la Biroul
electoral judeţean Vaslui.
Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică celor interesaţi (doamnei Manolache Elena) şi se afişează la
sediul Biroului electoral de circumscripţie comunală nr. 18 Boțești, judetul Vaslui.

Președinte,
Sterea Camelia

Locțiitor,
Crudu Manuela

