
ROMANIA 
JUDEŢUL PRAUOVA 
COMUNA CIORANI 
CINCUMSCRIPŢJA ELECTORALĂ  NR39 

HOT Ă RÂREA NR.3 
din 17.08.2020 

privind admiterea candidaturilor la func ţia de consilier local al Comunei Ciorani 
Judetul Prahova propuse de PARTIDUL MI ŞCAREA POPULARA 

Având în vedere dispozi ţiilc art.52 din Legea Rr.1 15/2015 pentru alegerea 
autorităţilor adininistraţici publice locale, pentru modificarea Legii administra ţiei 
publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi eompletarea Legii nr. 
39312004 privind Statutul ale şilor locali şi prevederile Hotrârii nr.2/2020 a Biroului 
Electoral Central s-a proeedat la examinarea respect ă rii condi ţiitor legale şi a condiţiilor 
de fond şi formă  pentru alegerea în func ţia de consilier locat la alegerile localc din data 
de 27.09.2020 

Propuuerea listei de candida ţi la funcţia de consilier local, întrune şte 
condiţiile de fond şi formă  prevăzutc de art.52 din Legea nr.11512015 şi este însoţită  dc 
înscrisurile prcvăzute de art47 din actul nonnativ mai sus men ţionat. 

Exaniinând propunerea formulat ă  de PARTIDUL MJŞCAREA POPULALRA şi 
înscrisurile depuse în sUstinerca aeesteia în conformitate cu art.52 , alin.(2) din Legea 
nr.115/2015 , BIROUL ELCTORAL DE CIRCVMSCRIPŢIE NR.39 CIORANI, 
JUDEŢUL PRAHOVA constată  că  sunt respectatc condi ţiile legale pentru a candida 
prevăzute de art.4-7 şi art.47-50 din Legea nr.115/2015 şi condiţide de fond şi formă  
cerute de kge a listei de candida ţi pentru Consiliul Local Ciorani la alegerile din data de 
27.09.2020. 

Faţă  de cele de mai sus, 
ln temeiul art.52 , alin.(2) din Legca nr.115/2015 

BIROUL ELECTORALI DE CIRCUMSCR!PŢJE NR.39 CIORANI 

HOT Ă R ĂŞ TE 

AitI - Admite lista dc candidaturi pentru func ţia de consilier local al 
Comunei Ciorani , Jude ţul Prahova , în ordinea propus ă  de PARTIDUL MIŞCAREA 
POPULARĂ  , susţinută  potrivit legii, la alegerilc locale din data de 27.09.2020. 

Art. 2 (1) - Cu drept de contesta ţie la Judecătoria MiziJ în termen de 48 de 
ore de la data afi şării prczentei hotărâri. 

(2) Prezenta hotărâre a fost afişată  la sediul Biroului Electoral de 
Cireumscrip ţie nr.39 Ciorani , astăzi 17.08.2020. 
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