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JUDEŢUL PRA]OVA 
CMUNA CN 
CNCUMSCR][PŢI[A EL]CTORALĂ  NR.39 

O:ÂREA NR.8 
_888.2O2O 

privid a iterca czndîdzIuriE ]1a 	cţia de pr]1mar aI Comunei Ciorani 
deţ ]1 ]Prahova propusc de ALDE PRAIOVA 

AvOd ûn vedere dispozi ţiile art.52 din 1egea nr15/205 pentru a]1egerea 
autorităţ]1lor adcdnistra ţiei publice locale, pentru modificarea Legi]1 adnistra ţiei 
publice locale nr2][5/200, preeum si pentru nodificarca ş]1. conpietarea Legii nr.  
393/2004 pir]1vind Statutul a1ei1or loeali si prevedcriile Hatâjrârii nr.2/2020 a Biroului 
Electoral Centrai s-a procedat Ia examinarea respect ă rii cond]1ţ]1]1lor legale si a condiţiiior 
dc fond i for ă  pentru a]Iegerea în func ţia de primar ]Ia alegerile locaie dI]1O data dIe 
27.09.2020 

Propunerea candidaturii la fune ţia de primalr, întrunete eondi ţ]1i]le dc 
fond si formă  prevăzute de art.52 din Legea nr.115/2015 şi este înso ţită  dIe încr]1suri]1e 
prevăzute de art.47 din actul normativ mai sus menţionat. 

Examinând propunerea formulat ă  de ALDE Prahova si îriscrisurile 
depuse în sus ţinerea acesteia în conformitate cu art.52 , a1iii.(2) din Legea nr,115/2015, 
BIROUL ELCTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE NR.39 CIORANI, JUDEŢUL 
PRAHOVA constată  că  sunt respectate condi ţiile legale pentru a candida prev ăzute de 
art.4-7 si art,47-50 din Legea nr.115/2015 si condiţiile de fond si formă  cerute de lege 
pentru a candida ]la func ţia de primar al Comunei Ciorani Ia alegerile din data de 
27.09.2020. 

Faţă  de ce]1e dIe mai sus, 
]{n teme]1u]1 art.52 , a]1in.(2) din Legea nr.115/2015 

B]{ROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE NR.39 CIORANI 

J[OT Ă R ĂŞ TE 

Art.J[ - Admitc candidatura pentru func ţia de primar al Comunei 
Ciorani , Judeţul Prahova propus ă  de ALDE Prahova, sus ţinută  potrivit legii, IIa 
alegerile locale din data de 27,09,2020 

tJ[—Cu drept de contesta ţ]1c ]1a Judec ătoria MiZ]1]1 Îri termen de 48 de 
ore de Ila data af]1 ării prezentc]1 hot ărâiri. 

(2) Prezenta hot ărâre a fost afiat ă  ]1a sediul Biroului Electoral dc 
Circumscrip ţie nr.39 Ciorani astăzi 18.08.2020 

PREŞEDINT 9  
Mircea Grigore 
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