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Hotărârea nr. 84/29.06.2016 

cu privire la validarea  

rezultatelor alegerilor parțiale pentru ocuparea locului din Senatul universitar 
vacantat, aferent Departamentului Economia Agroalimentară și a Mediului 

 
În baza Raportului Biroului Electoral al ASE privind alegerile desfășurate în 18 Mai 2016 pentru 
ocuparea locului vacantat aferent Departamentului Economia Agroalimentară și a Mediului din cadrul 
Senatului universitar, înregistrat la Secretariat Senat ASE cu nr. 15/23.05.2016; 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 4 lit. b) din Carta ASE, a art. 13 alin. 3 și art. 25 alin. 2 lit. 
b) din Metodologia desfășurare a alegerilor universitare 2015 – 2016, a art. 2 din Regulamentul de 
organizare și funcționare a Senatului ASE, a Hotărârii Senatului nr. 74/27.04.2016, precum și a 
Hotărârii Senatului nr. 10/20.01.2016; 

Senatul Academiei de Studii Economice din București  

 

Hotărăște 
 

Art. 1. Validarea alegerii domnului prof. univ. dr. Dan Boboc ca membru al Senatului universitar pe 

locul vacantat aferent Departamentului Economia Agroalimentară și a Mediului.  

Art. 2. Președintele Senatului și Președintele Biroului Electoral ASE vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.  

 

Președinte Senat,  

Prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE       Cancelar Senat, 

Prof. univ. dr. Paul POCATILU 

 

Avizat pentru legalitate,  

Șef Serviciu Juridic și Contencios Administrativ  

Gabriel Cristian RĂDUINEA 

  

mailto:senat@ase.ro


 
BIROUL ELECTORAL A.S.E. BUCUREȘTI 
 
 

 R A P O R T 
privind Alegerile derulate în 18 Mai 2016 

 
Ca urmare a Hotărârii Senatului ASE (nr.74/27.04.2016) – privind desfășurarea alegerilor 

parțiale pentru ocuparea locului vacant aferent Departamentului Economia Agroalimentară și a 
Mediului din cadrul Senatului universitar – în perioada 4-19 mai 2016 s-au derulat activitățile 
prevăzute, astfel: 

- 4 mai 2016 - aprobarea afișării Calendarului alegerilor, conform Hotărârii Senatului 
ASE, pe site-ul ASE; 

- 9 mai 2016 - desemnarea conducerii Biroului electoral al Secției de votare nr.3 
(facultatea Economia Agroalimentară și a Mediului) și avizarea acesteia de către 
Biroului electoral ASE; 

- 9-13 mai 2016 – depunerea candidaturilor; 
- pentru locul vacant la Senat, s-a înscris un singur candidat (prof.univ.dr. Dan Boboc); 
- dosarul candidatului a fost avizat și de membrii Biroului electoral ASE, în ședința 

din 16 mai 2016 și s-a dispus afișarea pe site-ul ASE; 
- după preluarea și verificarea procesului-verbal, întocmit de biroul electoral al Secției 

de votare, s-a constatat ocuparea locului vacant cu 28 voturi PENTRU, ale celor 28 
alegători prezenți la vot; 

- în 19 mai 2016 – în ziua următoare alegerilor – membrii Biroului electoral ASE au 
avizat rezultatul, dispunându-se afișarea acestuia pe site-ul ASE.  

Pe parcursul derulării activităților, s-a constatat respectarea procedurilor, conform cerințelor 
„Metodologiei de desfășurare a alegerilor universitare 2015-2016”.  

Membrii Biroului electoral ASE și ai biroului secției de votare, nu au făcut precizări privind 
eventuale ”nereguli privind desfășurarea alegerilor”, de care să aibă cunoștință.  

Menționăm că la Biroul electoral ASE nu s-au primit „nici un fel de sesizări” privind alegerile 
derulate în ziua de 18 mai 2016.   

Deasemenea, precizăm că nu au fost semnalate nereguli nici la adresa de e-
mail biroulelectoral@ase.ro, creat și utilizat pentru Biroul electoral ASE. 

 
 
19.05.2016 
 
     Președinte Birou Electoral ASE 
 
     Prof.univ.dr. Ion COCHINĂ  
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