
BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE COMUNALA NR.+Z LIVADA
JUDETUL ARAD

Nr.29 din 12.08.2020

PROCES. VERBAL
de afigare

incheiat azi 12.08.2020 lora t6.00

In temeiul att.52 alin,7 din Legea nr,1l5l20l5 cu modificdrile Ei completarile ulterioare,
Biroul Electoral de Circumscripfie Comunala nr.42 Livada a procedat la afigarea propunerii de
candidatura la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020 pentru funclia de consilier in
Consiliul Local al Comunei Livada a candidatului independent d-nul Terentean Adrian, cu
anonimizarea datelor de identificare strict personale in vederea respect[rii GDpR - Legea
nr.l90/2018.

Preqed i4te, Locliitor,
Chi; Cosmin{plaudia OtlScan



CANDIDAT INDEPENDENT: ADRIAN TERETEAN

PROPUNERE DE CANDIDATURA
la alegerile locale din data de 2l septembrie 2020

pentru funcfia de GONSILIER IN CONSILIUL,LOCAL AL coMuNEI LIVADA.

'UD. 
ARAD'

o utu ..( l. . ., 
-c. !- .k .h Semndtura ..4..k*9........'

Numele candidatului
Prenumele candidatului ADzuAN
l-ocul nasterii candidatului TIMISOARA
Data nagterii candidatului 1I.19s8
Cetdfenia candidatul ui
Domiciliul candidarqluffi LIVADA, COM. LIVADA, NR iI|,

JUD. ARAD
Denumirea, seria gi nu-*ul -uctului d.
identitate al c4rdidatului3

CI seria f nr.

ia candidatului Inginer senior
Profesia candidatului
Apartenenta politicd a candidatului INDEPENDENT
Alianta politica sau electoral6



NOTE: '

Prezentul formular poate fi utilizat numai pentru candidaturile individuale.
Propunerea de candidaturd se semneazd"de cdtre persoanele prevdzute la art.47 alin. (l)
$i (2) din Legea nr. 1l 512015, cu modificarile ;i completdrile ulterioare.

' Se inscrie, dupd caz, sintagma ,,consiliet in consitiul local al", ,,consilier in consiliuljudelean al",,,primar al",,,preEedinte al consiliului judefean al;', insolita de rangul Eidenumirea unitl1ii administrativ-teritoriale; in cazul municipiului Bucureqti se ua inscrie
,,consilier in consiliul local al sectorului....", ,,consilier in cadrul Consiliului General al
Municipiului Bucuregti", ,,primarul sectorului..." sau ,,primarul general al"municipiului
Bucuregti", dupd caz;
" In cazul.cetdfenilor Uniunii Europene se va inscrie qi statul membru de origine.

a' In cazul cetdfenilor statelor membre ale Uniunii Europene, altele decdt Rom6nia, Ia
rubrica ,,Denumirea, seria gi numdrul acfului de identitate al candidatului" se inscriu
denumirea, seria qi. nu'rrrirul documentului eliberat de Inspectoratul General pentru
Imigrari.
" Se inscrie activitatea desfdsurati.
5 Conform studiilor absolvite
u Se inscrie ddnumirea forma{iunii politice al cdrei membru este candidatul. in cazul
candida{ilor independen{i se inscrie menfiunea,,independent,,;
'Se completeazd, in oazul listelor de candidali depuse de alianfele politice sau electorale." Se semneazd olograf, cu semnlturd electronicd calificatd, cu semnaturl electronicd
avansati transmisd prin utilizarea unor mecanisme de autentificare de nivel substanfial
sau ridicat ori cu sigiliul electronic calificat al formafiunii politice , dupd, caz.


