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HOT�R ÂRE 

din 25.09.2020 

Examinând cererea formulat� de Partidul Pro România, care a fost înregistrat� la Biroul 
de Circumscrip�ie Electoral� nr. 30 Hoghiz, sub nr. 52 din 25.09.2020 _i prin care se solicit� 
înlocuirea dnei Buciumean Victoria cu doamna Lungu Loredana Aurelia constat� urm�toarele: 

Propunerea ini�ial� formulat� de Partidul Pro România a fost înregistrat� la Biroul de 
Circumscrip�ie Electoral� nr. 30 Hoghiz, sub nr. 47 din 23.09.2020, fiind avut� îin vedere a 
întocmirea Procesului-verbal privind completarea sectiilor de votare cu membrii, din data de 
24.09.2020. 

Existând suspiciuni c� doamna Buciumean Victoria, propus� de Partidul Pro România 
pentru Sec�ia de votare nr. 354 Hoghiz, se afl� în situa�ie de incompatibilitate, a fost contactat� 
telefonic pentru a clarifica acest aspect _i a confirmat c� este mama unuia dintre candida�ii pentru 

functia de consilier local pentru Prim�ria com. Hoghiz. 
La data de 24.09.2020, Partidul Pro România a transmis prin email o cerere de modificare 

a propunerii ini�iale, care este tardiv�, potrivit legii. 

Ulterior, în cursul aceleia_i zile, Partidul Pro România a transmis prin email o cerere de 
înlocuire a doamnei Buciumean Victoria cu doamna Lungu Loredana Aurelia, care a fost 
înregistrat� sub nr. 52 din 25.09.2020. 

Având în vedere cererile mai sus indicare, dispozi�iile legale în materie, 

BIROUL DE CIRCUMSCRIP�IE ELECTORAL� NR. 30 
COMUNA HOGHIZ, CU UNANIMITATE DE VOTURI, 

HOT�RÂ�TE 

Respinge ca tardiv� cererea formulat� de Partidul Pro România de modificare a listei de 
reprezentan�ipropu_i pentru completarea birourilor sec�iilor de votare din cadrul Circumscrip�iei 
Electorale nr. 30 Hoghiz. 

Aprob� cererea de înlocuire a doamnei Buciumean Victoria cu doamna Lungu Loredana 
Aurelia, conform cererii formulat� de Partidul Pro România la data de 25.09.2020, sub condi�ia 
depunerii de ctre aceasta din urm� a declara�iei preväzut� de art.25 alin. 2 din Legea nr. 
115/2015. 

Prezenta se afi_eaz� pe site-ul Prim�riei com. Hoghiz, la locul de af+_ajamenajat la sediul 
din Hoghiz, nr. 161, jud. Bra_ov _i reprezentantulgUartidul Pro România. 
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