ROMANIA
JUDETUL ARAD
COMUNA CONOP

crRcuMscRrPTrA ELECTORALA NR.25 CONOP
Biroul electoral de circumscriplie pentru alegerile locale din O5.06.2016

norAnAnrn
nr. 10 din 25.05.2016
privind inlocuirea pregedintelui si loctiitorylui Secliei de votare nr.236 Belotint
Biroul Electoral at circumscripliei nr.25 CONOP, judetul Arad;
AvSnd in vedere:

administraliei publice locale, pentru modifica
2I5I20OL, precum 9i pentru modificarea 9i
Statutul alegilor locali;

pent
Autoritatea

anul 2016 9i a
prin tragere la

electorale ale secliilor de votare constituite
loctiitorilor acestora , desemnali de
sorli efectuatd in data de 24.05.2016, ora 1400;

Camerei Deputatiior, precum

si pentru

si

organizarea

functionarea Autoritatii

Electorale Permanente;

parte din
pregedinte al sectiei de votare nr.236 Belotint datoritS faptului ci face
perionalul tehnic auxiliar al Circumscripliei electorale nr.33 Frumugeni;
funclia de consilier local pe listele Partidului Migcarea Popular6.;

a doamnei
de Circumscriplie nr.25 Conop, cu privire la starea de incompatibilitate
ca
Belotin!,
nr.236
Lulag Laura, desemnatd locliitor al pregedintelui Secliei de votare
urmare i fapului cb tatil doamnei. Lulag Laura candideazd in circumscriplia
electorald nr.25 ConoP;
art.ZS, alin.2 din Legea nr.115/2015, pentru alegerea autoritdtilor
in
administraliei publice locale, pentru modificarea
tutul
ztslzl}I,precum 9i pentru modificarea 9i
alegilor locali

t.rlirt

com

norAnisrr:

nr'236
doamnei Cr|ciun Titiana-S6nziana, presedinte al sectiei de votare
circumscripliei nr.33 Frumugeni'
Belotint, deoarece a fost desemnat personal tehnic auxiliar in cadrul

Aft.1, inlocuirea

nr.236
Aft.2, inlocuirea doamnei Lutag Laura, loctiitor al presedintelui sectiei de votare
alin{Ldin Legea nr'115/2015'
Belotint, ca urmare a stirii de incompatibilitate prevbzutb de art.25,
si se comunicd
Aft.3. prezenta hotdr6re se face publicd prin afigare la sediul BEC nr. 25 CONOP

si doamnei Lulas Laura'
Biroului Electoral Judetean nr.2 Arad doamnei criciun Titiana -sanziana

Art.4,

Prezenta
LOCTITTOR

NISTOR

Balan

Dorina-

Bd I tdloi u

tant

Ersi Iia - Ma ria n a, me m bru - rep rezen ta n

Andone Roxana-Mdddlina, membru- reprezenta

t

