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JUEŢUJ PRAHOVA 
COMUNA C1ORAN 
CNCUMSCRPŢ1A EJEC[ORAi Ă  

O Ă ÂREA NR.2 
____17.O8.22 

privind aduiterca candidaturii penru fcţia de prinar al Conuuci Ciorani 
Jdeţ 1 iov a doannei MATACE MARA propunerc depus ă  dc 

PAT1UL M ŞCAREA POPUIJARA 

Având îu vederc dispozi ţiie rt.52 di 1egea nr.1 15/2O5 pentru aegerea 
autorităţior adininistratiei puice 1ocae, petru modificarea Legii adniuistra ţiei 
pulice ocae nr.215/200, prccun şi pentru odi!icarea si conp1etarea IJegii nr.  
393/2004 pivind Statutd aeor Io,-alî, corora: ci& prevederile .Iot ărrii nr.2/2020 a 

ou1ui Electoral CeutraJ s-a procedat ia exaninarea respect ării eondiţiilor legale si a 
coudi ţiiior de !oud si !orr ă  pcutru aiegerea în funetia de prinar la alegerile locale din 
data de 27.09.2020 

Propunerea la funetia de prinar depusă  de PARTIUL MI ŞCAREA 
POPULARA a donmuci MATAC MARIA , întrune şte condiţiie de foud şi foru ă  
prevăzute de art.52 din Legca nr15/2015 ş i este înso ţită  de înscrsurile prev ăzute de 
art.47 din actul norativ nai sus nen ţionat. 

Exainiuâncl propunerea fornulat ă  de PAR'lIDUL MIŞCAREA 
POPULARA si înscrisurile depuse în sus ţiuerea acesteia în conformitate cu art.52 
alin.(2) din IJegea nr-115/2015 , BIROUIJ EECTORAIJ 3E CCUMSCRIP ŢIE NR.39 
CORANI, JU3EŢUL PRAI-IOVA constată  eă  sunt respectate coudi ţiile legale pentru a 
candicla prevăzute de artR-7 si art.47-50 din Legca urJ.15/2015 si coudiţiile de fond si 
formă  eerute de lege, a doamnei MATACHE MARIA. 

Fatà de ccle de mai sus, 
In temeiul art.52 , alin.(2) din IJegea ur.115,2O.5 

BIROUL EIJECTORAIJ 13E CIRCUMSCRIPŢIE NR39 CIORANI 

HOT Ă R ĂŞ TE 

ArtJ. - Admite candidatura pentru !une ţia de privar al Comuuei Ciorani, 
Judeţui raova a doamnei MATACHE MARIA propus ă  de PARTIEQULMISCAREA 
POPUIJAJ Ă  , ssţiuut ptrivit legii, la alegeri!e loeale diu daa de 27.09.2020. 

A-•Cu drept de, contesta ţie la udecătoria Miii îu termcn de 48 de 
ore dc la data ai ării prezentei hot ărâri. 

(2) Prezcnta hot ărărc a fost atîsatâ, la sediui irouluî ecto:a dc 
Cirmscrip ţie nr.39 Cioraui, ast ăzi 17.08.2020. 

PRSEI»NTE., 
ircea Grio 


