
ROMANIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA CIORANI 
CINCUMSCRIPŢIA ELECfORALĂ  NR39 

HOT Ă RÂREA NR.6 
din 1 7.08.2020 

privind admiterea candidaturii pentni func ţia de primar al Comunei Ciorani 
Judetul Prahova a domnului BOIANGIU NICHITA FLORIAN propunere depus ă  de 

PARTIDVL SOCIAL DEMOCRAT 

Având în vcdere dispozi(iile art.52 din Lcgca nr.I 15/2015 pcntru alegerea 
autorităţilor administra ţiei publice locale, pentru modificarea Legii administra ţiei 
publice Iocale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
393/2004 privind Statutul alc ş ilor locali şi prevcdcrilc Hotărârii nr.2/2020 a Biroului 
Electoral Ccutral s-a procedat la examivarca respect ării condiţiilor legale şi a condiţiilor 
de fond çi form ă  pcntru alcgcrca în func ţia dc primar la alegerile locale din data de 
27.09.2020 

Propunerea la func ţia de primar depusă  de PARTIDUL SOCIAL 
»EMOCRAT a domnului BOIANGIU NICIHTA FLORIAN , întrune şte condiţiile dc 
foRd şi formă  prevăzute de art.52 diu Legca ur.11512015 şi este însoţită  de înscrisurile 
prevăzute de art.47 din actul normativ mai sus men ţionat. 

Examinând propunerca formulat ă  dc PARTIDUL SOCIAL »EMOCRAT 
şi înscrisurile dcpuse în sus ţinerea acesteia în conformitatc cu art.52 , alin.(2) din Legea 
nr.11512015 , BJROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢJE NR.39 CIORANI, 
JUDEŢUL PRAHOVA constat ă  că  sunt respectate condi ţiile legale 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 BOIANGIU NICHITA FLORIAN. 

Faţă  dc celc de mai sus, 
In temeiul ait52 , alin.(2) din Legea nr.I 15/2015 

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE NRS9 CIORANI 

HOT Ă R ĂŞ TE: 

Art.1 - Admite candidatura pentru func ţia de primar aI Comunei Ciorani, 
Judeţul Prabova a domnului BOIANGIU NICJHTA FLORIAN propus ă  de 
PARTI»UL SOC!AL DEMOCRAT , susţinut potrivit lcgii , la alcgcrilc localc din data 
de 27.09.2020. 

Art. 2 (1) - Cu drept de contesta ţie la Judecătoria Mizii în termen de 48 de 
ore de la data aflşării prezentei liotărâ 

(2) Prezenta h 	 işată  la sediul Biroului Electoral de 
Circumscrip ţ ie nr.39 Ciorani , as 	.08.2020. 4 

Uf 


