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JUDETUL PRAOVA 
COMUNA CIORANI 
CINCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ  NR.39 

HT Ă ÂREA NR. 5 
d 	7O8.22 

privind admiterea ca:ri1or la fnnc ţia de consilier local ai Connnei Ciorani 
Jndeţul Prahova propuse dc PATUL NAŢIONAL iĂBERAL 

Având în vedere dspoziţiiIe  ar2 dn egea nr.5I2015 pntru alegerea 
antorităţiior administra ţiei pbice iocae, pentra modficarea Legii administra ţiei 
pnblice locale nr215/2()0, precun-i şi entru inodificarea şi completarea Legii nr. 
393/2()04 privind Statutul aeilor Wafi si prevderie Ilotârârii nr.2/2020 a Biru1ui 
Electoral Central s-a procedal l a ex ninarea respect ării condiţiilor legalesi a condiţiilor 
de fondi formă  pentru alegerea în !nc ţia de consilier ocai la alegerile locale din data 
de 27.092020 

Propuierea iistei de candidai la func ţia de consiiicr local, întrunete 
condiţiile de fond şi formă  prevăznte de art,52 din Legea nr.115/2()15 si este înso ţită  de 
înscrisuri1e prev ăzute de art.47 din actnl normativ mai sns men ţionat. 

Examinând propnnerea formniatâ de PAT)UL NAŢIONAL LIBERAL si 
înscrisurile depnse în sns ţinerea accsteia în conformitate cu art.52 , ain.(2) din Legea 
nr.115/2()15 , BIROUL ELECTORAL DE C1CUMSCRiP ŢIE NR.39 CIORANI, 
JUDEŢUL PRAIOVA constată  că  sunt respectate condi ţiile iegale pentrn a candida 
prevăzute de art.4-7 şi art.47-50 din Legea. nr.1 15/2015 si condiţiile de fond si 1rmă  
cerute de lege a iistei de eandidati pentrn Consiiiul Locai Ciorani,  la a1egeric din data de 
27.09,220. 

aţă  de eele de mai sus, 
in temeiul art.52 , alin.(2) din Legea nr.115/2015 

BIROUL ELECFORAL DE CIRCMSCRIPŢ[ Nl39 CIORANI 

OT Ă R Ă STE 

ArtJ - Aite iista de candidaturi pentrn nnc ţia de consilier local aI 
Comnnei Ciorani , Judetui Prahova , în ordinea propns ă  de PARTIDUL NAŢI()NAL 
LIBERAL , sns ţinută  potrivit legii , a alegerile locaie din data. de 27.09.2020. 

Art. 2)—Cn drcpt dc eontesta ţie la Judcc ătoria Mizil în termen de 48 de 
ore 	ia data afi ării prezentei hotărâri. 

2) Prezenta hot ărârc a fst aiat ă  la sedinl Biroului Electoral de 
Circunscrip ţie nr.39 Ciorani, ast ăzi 17.08.2020, 
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