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Colegiul Farmaciştilor din  Judeţul  Suceava 
 

Comisia Electorală Suceava 
 

Suceava,str. Luceafărului, nr.14 

Telefon/ Fax : 0230512345  

e-mail: suceava@colegfarm.ro 

 

 

STIMAȚI COLEGI, 

 

Vă aducem la cunoştinţă că, potrivit legislaţiei în vigoare, în cadrul 

Colegiului Farmacistilor  se desfăşoară alegeri pentru: 

- Consiliul Judeţean,  

- Adunarea Generală Naţională, 

- Comisia de Cenzori  

- Comisia de Disciplină.  

 

În consecinţă, la nivelul Colegiului Farmaciştilor din judeţul  Suceava s-a 

hotărât înfiinţarea unei Comisii Electorale Judeţene care îşi va desfăşura activitatea la 

sediul Colegiului- Suceava - Str Luceafărului Nr 14, Bl E 63, sc A,  Ap 3. 

 

Mandatele pentru care se candidează sunt următoarele: 

 Consiliul judeţean:  - 11 membri titulari 

                                                     - 5 membri supleanţi 

 

 Adunarea Generală Naţională:  

- 9 membri titulari 

             - 5 membri supleanţi 

  

 Comisie Cenzori :  - 3 membri titulari 

                          

 

 Comisie de Disciplină: - 3 membri titulari 

                                               -2 membri supleanţi    

 

 

În situaţia în care doriţi să vă depuneţi candidatura pentru unul din 

organismele ce urmează a fi alese, vă precizăm că perioada de depunere a declaraţiei 

de candidatură este 9 -11 februarie, între orele 07:30-15:30, la secretariatul 

colegiului.   
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Primul tur de scrutin va avea  loc în data de 15.02.2020 între orele 09:00-

19:00, la sediul Colegiului Suceava. 

În cazul în care nu se întruneşte cvorumul (2/3 din numărul membrilor 

înscrişi în Colegiul Farmaciştilor Suceava) alegerile se vor repeta în data de 

29.02.2020 între aceleaşi ore şi  în aceeaşi locaţie. 

Precizări: 

o O persoană poate candida atât pe lista Consiliului Judeţean cât şi pe cea a 

reprezentanţilor în Adunarea Generală Naţională. 

o Nu se va putea  candida concomitent pentru aceste mandate şi pentru 

mandatul de membru în Comisia de cenzori sau membru în Comisia de 

Disciplină. 

o Pentru Comisia  de Disciplină îşi vor putea depune candidaturi numai 

farmaciştii cu o vechime de peste 7 ani în profesie și care nu au avut 

abateri disciplinare în ultimii 5 ani. 

o Candidaturile se depun personal la secretariatul Colegiului Farmaciştilor 

Suceava cu respectarea orarului menţionat mai sus; Este obligatorie 

respectarea datelor şi orelor limită de începere şi de finalizare a  

depunerii a candidaturilor. 

Secretariatul tehnic este asigurat de secretar – Adumitroaie Adelina- 0753 116 879.  

 

Vă dorim o zi frumoasă și vă așteptăm să vă depuneți candidaturile. 

Vă transmitem și Decizia Nr. 1/28.01.2020 a Consiliului Farmaciștilor Suceava. 

                                           

 

 

                                                                   

 

                   


