
BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCzuPTIE
COMIJNALA NR. 87 _ STOENESTI

Din 15 august 2020
Privind admiterea Listei de candida{i pentru alegerea CONSILIULUI LOCAL AL

COMUNEI STOENE$TI, la Alegerile Locale din data de27 septembrie 2020

Biroul Electoral de Circumscripfie Comunali nr. 87 Stoeneqti,

AvAnd in vedere: lista de candidali penrru alegerea CONSILIULUI LOCAL AL

COMUNEI sroENEgrI, la Alegerile Locale din data de 27 seprembde 2020, depusd de partidul

Miqcarea Populard, inregistratd la Biroul Electoral de Circumscriplie Comunald nr. 87 StoeneEti sub

numdrul 18 I 1 5.08.2020,

in conformitate cu prevederile:

- art. 16 alin. 3 9i ale xt.37 din Constitulia RomAniei;

- art. 7 , afi. 46, art. 47 , art. 49, art. 52 alin. 1 qi alin. 2 din Legea nr. I15l2Ol5 pentru alegerea

autoritAllor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice

locale nr. 215/2001, precum qi pentru modificarea gi completarea Legii nr. 393/2004 privind

Statutul alegilor locali;

- art. 3 qi ale art. 4 din Legea ff. SCIZiZO privind prelungirea mandatelor autorititilor

administraliei publice locale $i pentru modificarea art. 151 alin. 3 din Ordonanla de urgenld

a Guvernului nr.5712019 ptivind Codul administrativ.

in temeiul prevederilor art. 9 din Regulamentul de organizare gi func{ionare a birourilor

electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2020 aprobat prin HotirArea Biroului Electoral

central nr. 2103.08.2020, coroborate cu cele ale afi.27 alin. 1 lit. b qi ale art. 54 alin. I din Legea

nr. 115/2015 pentru alegerea autodtAtilor administra{iei publice locale, pentru modificarea Legii

administratiei publice locale m.21512001, precum gi pentru modificarea gi completarea Legii nr.

393/2004 privind Statutul alegilor locali,

HOTALA$TE:

Art.l. Se admite Lista de candidali pentru alegerea CONSILIULUI LOCAL AL
C0MUNEI sroENE$TI, la Alegerile Locale din data de 27 septembrie 2020, depusr de

Partidul Mipcarea PopularI, conform Anexei care face parte integranti din pr ezenla hotd::dre.

Art.2. Ptezenta hotdrAre poate fi contestata de citre cetdfeni, partidele politice, alianlele

politice gi alianlele electorale, in termen de cel mult 24 de ore de la data afiqdrii candidaturii.

Contestalia se depune la Judecitoria CAmpulung Muscel.



Art. 3 In conformitate cu prevederile arI. 9 alin. 7 din Regulamentul de organizare qi

funclionare a birourilor electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2020. aprobat prin

HotdrArea Biroului Electoral Central nr. 2103.08.2020, prezenta hot6rAre se comunici persoanelor

interesate gi se afiqeazd la avizierul de la sediul Biroului Electoral de Circumscrip{ie Comunalf, nr.

87 Stoeneqti, precum qi pe site-ul instituliei www.primariastoenestiaq.ro la secliunea ALEGERI

LOCALE2O2O.

Prezenta hotdrdre a fost votatd cu 9 voturi ,,pentru,, ;i 0 voturi ,,impotrivd,, din cei 9

membri prezenti la qedin1d, din totalul de 9 membri in functie.
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1. PALTIN GABRIEL-MIHAEL Membru PSD v
2. STROE LIDIA Membru PNL

-ru
3. CIUBUCANDREEA RAMONA Membru I]SR

4. $ERB LORENA ELENA Membru UDMR

5. BUGHIANU ALEXANDRA-
IOANA

Membru PRO ROMANIA

6. CIUREA IOSIF Membru PMP

7. co$LEAcARA MTNODORA Memhru ALDE ,l//


