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ROMANIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA CIORÂNI 
CINCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ  NR.39 

HOT Ă RÂREA NR9 
din I 8.08.2020 

privind admiterea eandidaturilor la fwic ţia de consHier local al Comunei Ciorani 
Judeţul Prahova propusc de ALDE PRÂHOVA 

And în vedere dispozi ţiilc art.52 din Legea nri 15/2015 pcutru alegerea 
autorităţilor adniinistra ţiei publicc locale, pentru modificarea Legîi administra ţiei 
publice locale nr.215/2001, precum şi pentru niodificarea si completarea Uegii nr. 
393/2004 privind Statutul ale şilor Iocali $ prevcdcrile Hot ăitii nr.2/2020 a Biroului 
Electoral Central s-a proccdat la examinarea respect ării conditiilor legale si a condiţWor 
dc foud şi formă  pentru alegerea în funcţia de consiher Iocal Ia alcgcrile loeale diu data 
dc 27.09.2020 

Propunerea listei de candida ţi la functia de consilier local, întruneşte 
condiţiiie de foud şi formă  prevăzute de art.52 din Legea nr.115/2015 şi este însoţită  de 
înscrisurile prevăzute de art.47 din actul normativ mai sus men ţionat - 

Examinnd propunerea formulat ă  de ALDE Prahova si înscrisurilc 
dcpuse în susţinerea acesteia în conformitate cu art.52, alin.(2) din Lcgea nr.115/2015, 
BIROUL ELECTORAL DE CJRCUMSCRIPŢIE NR.39 CIORANI, JUDEŢUL 
PRAHOVA constată  că  sunt respcetate condi ţiile legalc pentru a eandida prev ăzute dc 
a.t4-7 şi a.t47-50 din Legea nr.115/2015 si condiţiiJe de fond şi formă  ccrutc de lege a 
listei de caudidaţi pentru Consiliul Local Ciorani Ia alegerile din data de 27.09.2020. 

Faţă  de cele de mai sus, 
In temeiul art.52 , alin.(2) din Legea nr.115/2015 

BIROVL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE NR39 CIORANJ 

HOT Ă R ĂŞ TE: 

Art.1 - Adinite Jista de candidaturi pentru func ţ ia de consilicr local al 
Comunei Ciorani , Jude ţul Prahova , în ordinea propus ă  de ALDE Praliova , susţiuută  
potrivit legii, la alegerile locale diu data de 27.09.2020. 

Art. 2 (Ii - Cu drept de contesta ţie la Judecătoria Mizi) în tcrmen de 48 de 
ore de Ia data afi ării prczcntci hotărari. 

(2) Prezenta bot ărârc a fost afişatl la sediul Biroului Flectoral dc 
Circumscripţie nr.39 Ciorani , astăzi 18.08.2020. 

PREŞEDINTE, 
Mircca Crigorc 


