BIROUL

LECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE JUDETEANA
NR.8 BRA$OV
PENTRU ALEG EREA AUTO RITATI LOR
ADMTNTSTRATIET PUBLTCE LOCALE DIN ANUL 2020

Bulevardul Eroilor, nr. 5, camera 9, Bragov
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HOTARARE
NR.13/12.08.2020

privind
pen

din partea PARTI

Biroul Elec
judecdtor Ciolacu Cri
Simona, repezentant A
Mihaela PetruJa,
membru Girnild Ioan,

iterea candidaturii domnului GOIDESCU IONEL,
funcfia de Prepedinte al Consiliu Jude{ean Braqov
LUI ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NATIONALA

de Circumscripfie Judeleand numdrul 8 Bragov, prin

preqedinte,

Gabriela, loc{iitor judecdtor ConJ Simonaloana, membru Bourceanu
, membru Axinte Ioan, membru Blejdea Liviu Elviss, membru Musan
Bartos Timea. membru Bdrsan Mihai, membru Radu Ana-Maria,
bru Vdsii Marius - Florinel, constat[ urmdtoarele:

Avdnd in vede prevederile arl.7 alin. (1), alin. (4), alin. (5) art. 52 qiati.54 din Legea
nr.ll5l20l5 pentru
erea autoritdtilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii
nr.21512001, precum gi pentru modificarea gi completarea Legii nr'
administraliei publice
39312004 privind
alegilor locali,
nerea de candidaturd la funcJia de Pregedinte al Consiliului Judelean
ExaminAnd
izalia Judefeand Bragov a Partidului Alternativa pentru Demnitate
Bragov depus[ de cdtre
Na{iona16, in data de 11 08.2020, s-a constatat cd au fost indeplinite condiJiile formd gi de fond
prevdzute art.47 - 49 al n. (1) din Legea nr. 11512015 pentru alegerea autoritAfllor administraliei
publice locale, pentru odificarea Legii administra{iei publice locale nr.21512001, precum gi
pletarea Legii nr. 39312004 privind Statutul alegilor locali, astfel devin
pentru modificarea gi

52 alin.2 dinLesea ll5l20l5.
aplicabile dispoziJiile
ri au fost pafiial intocmite cu respectarea prevederile art. 49 alin. (2)
Listele de sus
- 51 din L,esea nr. 1 1 15 pentru alegerea autoritdtilor administratiei publice locale, pentru
modificarea Legii adm istraliei publice locale nr. 21512001, precum qi pentru modificarea gi
completarea Legii nr.
3705 de pozilii ale su

privind Statutul aleqilor locali, fiind considerate valabile
rilor, fiind depdqit numdrul minim de susfindtofi de2595,5.

312004

ederilor art. 52 alin. (1), (2) din Legea nr. ll5l20l5 pentru pentru
ln
inistraJiei publice locale, pentru modificarea Legii administraJiei
alegerea autoritdlilor
001, precum gi pentru modificarea gi completarea Legii nr.39312004
publice locale nr. 2l
li,
privind Statutul alegilor

BIROUL

L DE CIRCUMSCRIPTIE JUDETEANA NN.g BRA$OV, CU
UNANIMITATE DE VOTURI,

norAnAgrn:
ra domnului GOIDESCU IONEL pentru funclia de Pregedinte al
Admite candl
Consiliului JudeJean d n partea Organiza\iei Judelena Braqov a Partidului Alternativa pentru
pusd in data de 11.08.2020.
Demnitate NaJionald,
poate fi contestatd in termen de24 ote de la data afi96rii, la Tribunalul
Art,2 Prezenta H

Art.l

Braqov.

se aduce la cunoqtiinld publicd prin afiqare la locul de afiqaj special
lui bld. Eroilor nr.3-5, Bragov, precum 9i prin publicare pe site-ul
amenajat la sediul bi
biroului electoral https /bv.prefectura.mai. gov.ro/ sec{iunea Alegerile autoritd{ilor administraliei
publice locale din anul

Art.3

Prezenta

PRE$EDINTE

ABRIELA

ECATOR CIOLA
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