
ROMAN!A 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA CIORANI 
CINCUMSCRIPTIA ELECTORALĂ  NR.39 

HOT Ă RÂREA NR 7 
din 17.08.2020 

prMnd admiterea candidaturilor la func ţia de consilier local al Comunei Ciorani 
Judeţul Prahova propuse de PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 

Având în vedere dispoziţiiic art.52 din Legca nr.115/2015 pentru alegcrca 
autorităţilor administn ţiei publice loeale, pentru modifearea Lcgii admioistra ţiei 
pubjice locale nr.215/2001, precum ş i pcotru modificarca şi completarca Legii nr. 
393/2004 privind Statutul ale şilor locali şi prevederHe Hotărârii nr.2/2020 a Biroului 
Electoral Ccntral s-a proccdat la examinarea respect ării condiţiilor legale şi a condi ţiilor 
de fond şi formă  pentru alegerea în func ţia de consilier local la alegerile locale din data 
de 27.09.2020 

Propunerea listei de candida ţi la funcţia de consilier local, Întrune şte 
condiţiile de fond şi formă  prevăzutc dc art.52 din Lcgca nr.115/2015 şi este însoţită  de 
înscrisurile prevăzutc dc an.47 din actul normativ mai sus mcH ţionat. 

Examinând propunerea formula( ă  de PARTIDUL SOCJAL DEMOCRAT şi 
înscrisurile dcpuse în sus ţinerea acesteia în conformitate cu art.52 , alin.(2) din Legea 
nr.1 15/2015 BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE NR.39 CIORANI, 
JUDEŢUL PRAHOVA constată  că  sunt respectate condi ţiile legale pentru a candida 
prevăzute de art.4-7 şi art.47-50 din Legca nr.115/2015 şi condiţiile de foHd şi formă  
ccrutc dc legc a Iistei dc candida ţi pentru Consiliul Local Ciorani la alegerile din data de 
27.09.2020. 

Faţă  de cele de mai sus, 
In temeiul art.52 , alin.(2) din Legea nr.11512015 

BIROUL ELET0RAL DE CIRCUMSCRJPŢIE NR.39 CIORANI 

HOT Ă R ĂŞ TE 

Art.1 - Admite lista de candidaturi pcntni func ţia de consilier Iocal aI 
Comunei Ciorani , Jude ţul Prahova , în ordinea propus ă  de PARTIDUL SOCIAL 
DEMOCRAT , sus ţinută  potrivit legii , la alegerile Iocale din data de 27.09.2020. 

Art. 2 (1) - Cu drept de contesta ţie la Judecătoria Mizil Îfl termen de 48 de 
ore de la data afişării prczentei hotărâri. 

(2) Prezeneçat ă  la sediu ţ  Biroului Electoral de 
Circumscrip ţic nr.39 Ciorani , 

 


