BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE
IUDETEANA
NR.B BRASOV
PENTRU ALEG EREA AUTORITATI LOR
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HOTARARE

privindadmitereacandidaturttu*XittJll$titJit"-MARTcAGEoRGE-ADRTAN,
pentru funcfia de pregedinte al consiliului Judefean Braqov
din partea Partidului Migcarea populard, Filiala Judefeani BRA$ov

Biroul Electoral de Circumscripfie Judeleand numdrul 8 Bragov, prin pregedinte,
judecdtor Ciolacu Cristina Gabriela, locliitor judecdtor
Cont Simon a loana, membru Bourceanu
Simona, repezentant AEP , membru Axinte loan, membru Blejdea
Liviu Elviss, membru Musan
Mihaela PetruJa, membru Bartos Timea, membru Bdrsan Mihai, membru
Radu Ana-Maria.
membru G?rnild Ioan, membru v6sii Marius - Florinel, constatd
urmdtoarele:
Avdnd in vedere prevederile art.7'alin. (1), alin. (4), alin. (5) art. 52 qi
art.54 din Legea
alegerea autoritatilor administra{iei publice locale, pentru modificarea Legii
administraJiei publice locale w.21512001, precum gi pentru modificarea gi
completarea Legii nr.
39312004 privind Statutul alegilor locali,
ExaminAnd propunerea de candidaturd la func{ia de Pregedinte al
Consiliului Jude}ean
Bragov depusd de cdtre Partidul Migcarea Populard, Filiala Jude{eand
BRA$OV, in data de
18'08'2020, s-a constatat cb au fost indeplinite conditriile formd gi
de fond prevdzute art.47 - 49
alin' (1) din Legea nr. Il5/2015 pentru alegerea autoritdtrilor administraJiei publice
locale, pentru
modificarea Legii administrafiei publice locale nr. 215/2001, precum gi pentru
modificarea gi
completarea Legii nt.39312004 privind Statutul alegilor locali,
astfel devin aplicabile dispoziliile
art. 52 alin.2 din Legea ll5l20l5.

nt' 115/2015 pentru

Listele de suslindtori au fost pa(ial intocmite cu respectarea prevederile
art. a9 ain. (2)
51
din
Legea
nt.
11512015
pentru
alegerea
autoritdlilor administraliei publice locale, pentru
modificarea Legii administraJiei publice locale nr. 21512001, precum qi pentru
modificarea qi
completarea Legii nr. 39312004 privind Statutul alegilor locali,
fiind considerate valabile
5543 de pozilii ale susfindtorilor, fiind depdgit numdrul minim
de susfindto ri de 2596.

In temeiul prevederilor art. 52 alin. (1), (2) din Legea nr.

11512015 pentru pentru
alegerea autoritdtilor administratiei publice localg, pentru modificarea
Legii administraliei
publice locale nt.21512001, precum gi pentru modificarea gi completarea

Legii nr.

privind Statutul alegilor locali,

39312004

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE JUDETEANA NN.S BRASOV, CU
UNANIMITATE DE VOTURI.

norAnAgirn:
Art.l Admite

al

candidatura domnului ANTOHE-MARICA GEORGE-ADRIAN, pentru functia de

consiliului Judelean din partea partidului Miqcarea Populard, Filiala Judeleand
BRA$OV, depusd in data de 18.08.2020.
Art.2 Prezenta Hotdrdre poate fi contestat[ in termen de 24 ore de la data afigdrii, la Tribunalul
Pregedinte

Bragov.

Art.3

Prezenta hotdrdre se aduce la cunogtiinfd publicd prin afigare la locul de afigaj
special
-Bragov,amenajat la sediul biroului bld. Eroilor nr.3-5,
precum gi prin publicare pe iite-ul
biroului electoral https://bv.prefectura.mai.gov.rol secliunea Alegeriie autoriiagtor administraliei
publice locale din anul 2020.
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