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priv d admiterea
listei de candidat pentru P
din partea Pa

ntele Consiliului Jude{ean Braqov
lui Nafional Liberal

Biroul Electoral de Circumscri

Judefeand numdrul 8 Braqov, prin preEedinte,
judecdtor Ciolacu Cristina Gabriela, loctii
judecitor Con! Simonaloana, membru Bourceanu
Simona, rcpezentant AEP , membru Axinte loan, membru Blejdea Liviu Elviss, membru Musan
Mihaela Petruta, membru Bartos Timea,
bru Bdrsan Mihai, membru Radu Ana-Maria.
membru Girnifd Ioan, membru Vdsii
- Florinel, constatd urmdtoarele:

Avdnd in vedere prevederile art.
lI5l20l5 pentru alegerea autoritdtrilor
administraJiei publice locale w. 21512001,
39312004 privind Statutul alegilor locali,
Examindnd propunerea de candid
Bragov forrnulatd de PARTIDUL NATION
data de 16.08.2020, s-a constatat cd au fost
47 - 48 din Legea nr. ll5l20l5 pentru ale
modificarea Legii administraliei publice I
completarea Legii nt.39312004 privind S
art.52 alin.2 din Lesea ll5l20l5.
Listele de suslindtori au fost
nr. ll5l20l5 pentru alegerea autoritAtrilor
administraliei publice locale nr. 27512001,
39312004 privind Statutul alegilor locali,
considerate valabile mai mult de 2596 de
susfindtori necesar.

alin. (1), alin. (4), art. 52;i art. 54 din Legea nr.
inistrafiei publice locale, pentru modificarea Legii
qi pentru modificarea gi completarea Legii nr.
rd la funcfia de Pregedinte al Consiliului Jude{ean
L LIBERAL pentru domnul Adrian Ioan Vegtea, in
plinite condiliile formd si de fond prevdzute art.
autoritdJilor administraJiei publice locale, pentru
e nr.21512001, precum gi pentru modificarea gi
tul aleqilor locali, astfel devin aplicabile dispoziliile
ite cu respectareaprevederile art. 50 - 51 din Legea
ministraliei publice locale, pentru modificarea Legii
m gi pentru modificarea gi completarea Legii nr.

din numdrul total de susJindtori de 35.000 fiind
semndturi, fiind astfel depdgit numdrul minim de

In temeiul prevederilor

art. 52

alegerea autoritdlilor administraliei publi
publice locale m. 21512001, precum 9i

(1), (2) din Legea nr. ll5l20l5 pentru pentru
locale, pentru modificarea Legii administrafiei
modificarea gi completarea Legii nr. 39312004

privind Statutul alegilor locali,

BIROUL ELECTORAL DE CIR
UNAN

SCRIPTIE JUDETEANA NR.8 BRA$OV, CU
ATE DE VOTURI,
ARA$TE:

Art.I Admite

candidatura PARTID
Ioan Vegtea pentru funclia de Pregedinte a
16.08.2020.

Art.

2

Prezenta Hotdrdre poate
Tribunalul Bragov.

f

Art.3 Prezenta hotdrAre se aduce
special amenajat la sediul biroului bld. Eroi

UI NATIONAL LIBERAL pentru domnul Adrian
Consiliului Judelean, propunere depusd in data de
testatd

in termen de 24 ore de la data afisdrii. la

cunostiin{d publicd prin afigare la locul de afigaj
nr.3-5, Bragov, precum gi prin publicare pe site-ul
.ro/ secliunea Alegerile autoritdfl lor administraf iei

biroului electoral https://bv.prefectura.mai.
publice locale din anul 2020.
Arl:.4 Prezenta Hotdr0re poate fi
testatd in termen de 24 ore de la data afisdrii. la
Tribunalul Bragov.
Art.5 Prczenta hotdrdre se aduce
cunogtiinfd publicd prin afigare la locul de afigaj
special amenajat la sediul biroului bld. Eroi or nr.3-5, Bragov, precum gi prin publicare pe site-ul
biroului electoral https ://bv.prefectura. mai.
.ro/ secfiunea Alegerile autoritdlilor administraliei
publice locale din anul 2020.
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