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JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA CIORANI 
CINCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ  NR.39 

HOT Ă RÂREA NR.4 
din 17.08.2020 

privind admiterca candidaturii pcntni func ţia de primar al Comunei Ciorani 
Judeţul Prahova a domnului MARIN VOICU propunere depusă  de 

PAR1IDUL NAŢIONAL LIBERAL 

Având în vederc dispozi ţiile art.52 din Lcgea nr.115/2015 pcntru alegerea 
autorităţ ilor administraţiei publice locale, pcntru modificarca Legii administra ţiei 
publice locale nr.215/2001, preeum şi pentru modificarea şi eompletarea Legii nr. 
393/2004 privind Statutul alc şilor locah şi prevedcrile Hotărârii nr.2/2020 a Biroului 
Electoral Central s-a procedat la examinarea rcspect ă rii condiţiilor legalc şi a condiţiilor 
de fond şi fonnă  pentru alegerea în func ţia de primar la alegerile locale din data de 
27.09.2020 

Propunerea Ia func ţia de primar dcpus ă  de PARTIDUL NAŢJONAL 
LIBERAL a domnului MARIN VO1CU , întrune şte condiţiile dc fond şi formă  
prevăzute de art.52 din Legea nr.115/2015 şi cste înso ţ ită  de înscrisurile prevăzute de 
art.47 din actul normativ mai sus meu ţionat. 

Examinând propunerea formulat ă  de PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL 
şi înscrisurile depuse în sus ţinerca acesteia îu couformitate cu art.52 , alin.(2) din Lcgca 
nr.11512015 , BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE NR.39 CIORÂNI, 
JUDEŢUL PRAHOVA constată  că  sunt respcctatc condi ţiiie Jegale pentru a candida 
prevăzute de art.4-7 şi art.47-50 din Legea nr.115/2015 şi condiţiile de fond şi formă  
cerute de lege, a domnului MARIN VOICU. 

aţă  de ccle de mai sus, 
In tcmeiul art.52 , alin.(2) din Legea nr.1 15/2015 

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE NR.39 CIORANI 

HOT Ă R ĂŞ TE 

Art.I - Admite candidatura pentru fune ţia de primar al Comuuei Ciorani, 
JudcţuJ Prahova a domnului MARJN VOICU propusă  de PARTIDVL NAŢJONAL 
LIBER.AL , susţinut potrivit legii, la alcgcriie )ocale din data de 27.09.2020. 

Art. 2 (1) - Cu drept de contesta ţic la Judecătoria M[zil în termen de 48 de 
ore de la data afi şă rii prczentci hotărâri. 

(2) Prezen(a hotărâre a fost afi şată  la sediul Biroului Electoral de 
Circumscripţie nr.39 Ciorani , astăzi 17.08.2020. 

PR ŞEDINTE, 	\ 


