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HOTĂRÂRE nr. 19 
privind admiterea  listei de consilieri depuse de Partidul Republican din Romania 
pentru funcţia de consilier local în circumscripţia electorală nr.8 a Orasului Targu 

Ocna, judeţul Bacău la alegerile locale din 27.09.2020 
 

          Biroul  electoral de circumscripţie nr. 8 
Având în vedere  lista de consilieri propusa de Partidul Republican din Romania 

pentru funcția de consilier local al orasului Targu Ocna înregistrată sub nr. 24 din 
17.08.2020,  la Biroul electoral de circumscripţie nr. 8, orasul Targu Ocna; 
          Luând în considerare procesul-verbal  al  şedinţei biroului electoral de 
circumscripţie nr. 55, încheiat la 18.08.2020; 
           în conformitate cu prevederile: 

- art.46-54 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; 
  -  art.3 alin.(4) şi (5) şi ale anexelor nr.1 şi 2 la Legea nr. 176/2010 privind 
integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale de Integritate, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - art.3 lit.”g” şi art.5 alin.(1) şi ale anexei la Ordonanţă de urgenţă nr.24/2008 
privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii cu modificările şi 
completările ulterioare 
         În temeiul art. 27 şi art.52 alin.(2) din Legea 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, nr.115/20015, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
  

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Se admite lista de consilieri din partea Partidul Republican din Romania 
la alegerile locale din 27.09.2020 dupa cum urmeaza : 
 

1. Paun Silviu Bogdan 
2. Mitrofan Mihai Ciprian 
3. Mocanu Liviu 
4. Pacurici Petrina Iuliana  
5. Teris Narcis Constantin 
6. Toth Alexandra 



7. Tatu Marian Ionel 
8. Toth Iosif 
9. Guramulta Danut 
10. Matei Gabriel Madalin 
11. Tibulca Ana Maria 
12. Lupascu Ioan 
13. Bobescu Catalin 
14. Dragoi Mariana 
15. Voidas Adrian 
16. Tabun Andreea 
17. Onea Vasile 
18. Iosub Daniela 
19. Busuioc Ioan 
20. Jatea Monica 
21. Vasai Aurelian Costel 
22. Pirvu Silviu 

 
Art.2 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică, prin afişare la sediul 

Biroului electoral de circumscripţie nr.8, Targu Ocna si pe siteul www.orasul-
targuocna.ro. 
  
          Art.3. Dreptul de contestaţie se poate exercita, în conformitate cu art.54 din 
Legea nr.115/2015, coroborat cu art.2 alin.3 din Legea nr.84/2020 privind prelungirea 
mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru modificarea art. 151 
alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, în termen de 24 de ore de la afişare,  la Judecătoria Oneşti. 
 

               

                                                    


