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HOTĂRÂRE nr. 10 din 18.08.2020

Privind acceptarea candidaturilor pentru Consiliul local al comunei CIOCARLIA depuse de Partidul Social
Democrat
Biroul Electoral de Circumscripţie Nr.24 CIOCARLIA întrunit în ședință în data de 18.08.2020;
Analizând dosarele depuse de Partidul Social Democrat conținând:
a) lista de candidați pentru alegerea Consiliului local al comunei CIOCARLIA însoțită de copiile actelor de
identitate ale candidaților, declarațiile de acceptare a candidaturii, declarațiile de avere și declarațiile de
interese, declarațiile pe propria răspundere privind calitatea de lucrător al Securității;
b) lista de susținători numerotata și opisata, într-un exemplar original;
având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a)
art. 47, art.51, alin.(1), art.52 și art.54 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților
administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.
215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul
aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;
b)
Comunicatului de presa emis de Autoritatea Electorala Permanenta referitor la clarificarea
unor aspecte privind inregistrarea candidaturilor la alegerile locale din data de 27.09.2020,
punctul 1;
c)
Hotărârii președintelui Autorității Electorale Permanente nr.2/2020 privind aprobarea
Metodologiei depunerii dosarelor de candidatura și a listelor de susținători la alegerile locale
din anul 2020;
ținând cont de:
a) Hotărârea Biroului Electoral Central nr.2/3.08.2020, privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2020,
constatând îndeplinirea condițiilor legale pentru a candida, precum și a condițiilor de fond și de formă a
documentelor din dosarele listei de candidați, precum și a listei de susținători;
în temeiul art.52 alin.(2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale,
pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si
completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificările și completările ulterioare;
BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE NR.24 CIOCARLIA
HOTĂRĂȘTE:
Art.1.- Admite candidaturile propuse de Partidul Social Democrat pentru funcția de Consilier local în Consiliul
local al comunei CIOCARLIA, la alegerile locale din 27 septembrie 2020, după cum urmează:
1. PUNGA NICOLAIE
2. MIHAILESCU IONEL
3. STEFAN MARIAN

4. STANCU FLORIN
5. GIURCA NICOLAE
6. ATODIRESEI FLORIN
7. HULEA DUMITRU
8. MIHAILESCU MARILEN
9. MIHALCEA CHIRIAC
10. OSMAN EROL
11. TROCIN DUMITRU
12. PACALUC CAMELIA ELENA
13. TOPALA CONSTANTIN
14. MUSAT ANCUTA
15. HERA COSTEL
16. MACOVEI NECULAI
17. CHIHAIA DUMITRU
Art.2. Prezenta Hotarare insotita de candidaturile propuse de Partidul Social Democrat pentru funcția de
consilier local in Consiliul local al comunei CIOCARLIA se va afisa la avizierul de la sediul Biroului Electoral de
Circumscripție nr.24
Art.3-Prezenta Hotarare poate fi contestata de catre cetateni, partide politice, aliante politice, aliante
electorale in termen de 24 de ore de la data afisarii candidaturii, la instanta competenta adica Judecatoria
Medgidia.
Prezenta Hotarare a fost adoptata cu un nr. de 9 voturi, dintre care 9 voturi pentru si 0 voturi impotriva, din
totalul de 9 membri prezenti .
MEMBRII BIROULUI ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE nr. 24 CIOCARLIA
CALIN LIANA FLORENTINA
VOINEA GEORGIANA PARASCHIVA
PUNGA ELENA
PADURE MITICA FANEL
ALEXANDROAIE LOREDANA
ROSCULET ANCA DENISA
MOLDOVAN LUCIA

PRESEDINTE,
VINTILA LAVINIA IRINA

LOCTIITOR,
DRAGUTU MARIANA

