BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE NR.3I
COMUNA BRAZI, JADETUL PRAHOVA
Primaria comunei Brazi Sat Brazii de Jos, str. Teilor nr.45

HOTARARE
privind admiterea propunerii de candidatura
pentrufunctia de primar al Comunei Bral,i, judetul prahovu
depusa de PARTIDIIL NATIONAL LIBERAL
Constatand ca:

propunerea depusa de Partidul National Liberal intruneste conditiile de fond si de
forma prevazute de art. 47 din Legea nr.l15l20l5 pentru alegerea autoritatilor
administraliei publice locale, pentru modificarea Legii administrafiei publice locale nr.
21512001, precum gi pentru modificarea qi completarea Legii nr. if-itZO04 privind
Statutul
aleqilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare;
propunerea este insotita de :
,/ copia Cartii de identitate a candidatului;
'/ declaratia de acceptare a candidaturii, conform modelului prevazut in anexa nr"3 la
Metodologiei depunerii dosarelor de candidarura si a listelor de sustinatori la
alegerile locale din anul 2020, aprobata prin Hotararea Autoritatii Electorale
Permanente nr.212020,
'/ declaratiile de avere si interese, conform modelelor stabilite in anexele I si 2 la
Legea nr.17612010, privind integritatea in exercitarea funcliilor gi demnit6lilor
publice, pentru modificarea gi cornpletarea Legii nr. 14412007 privind infiinfarea,
organizatea gi func{ionarea Agenliei NaJionale de Integritate, precum qi pentru
modificarea qi completarea altor acte normative, cu mo<Jificariie si compl-etarile
ulterioare,
'/ declaratia pe propria raspundere in sensul ca au avut sau nu calitatea de lucrator al
Securitatii sau de colaborator al acesteia, conform modelului prevazut in anexa la
o.u.G. nr.2412008, aprobata cu modificari prin Legea nr.293l200g, cu
modificarile si completarile ulterioare, exceptand candidaiii care la data de 22
decembrie 1989 nu implinisera varsta de 16 ani,

candidatul propus indeplineste conditiile prevazute de lege pentru a candida, respectiv
acelea prevazute de art. 4 din Legea nr.11512015 pentru alegerea autoriialilor
.
administra(iei publice locale, pentru modificarea Legii administraliei publice locale nr.
21512001. precum qi pentru modificarea gi completarea Legii nr.393t2O(i4 privind
Statutul
alegilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare si nu se afla in vreuna dintre
situatiile prevazute de art. 6 din aceeasi lege;
propunerea de candidatura a fost depusa in termenul legal prevazut de art.46
din Legea
nr.11512015 pentru alegerea autoritatilor administra{iei pubiice locale, pentru modificarea

Legii administraliei publice locale nr. 215l20}l, pi..r, 9i pentiu modificarea
completarea Legii nr. 39312004 privind Statutul alegilor locali, cu modificarile
completarile ulterioare;

qi

si

lista de sustinatori cuprinde un numar mai mare decat numarul minim necesar de
alegatori, detenninat de Biroul Electoral de Circumscriptie nr. 31 Brazi conform
prevederilor art. 49 alin.(2) din Legea nr.11512015 pentru alegerea autoritalilor

administra{iei publice locale, pentru modificarea
Legii administratiei publice locale nr.
21512001, precum 9i pentru modificarea gi
completarea Legii nr"39312004 privind Statutul
aleEilor locali, cu modificarile si compleiarile
ulterioare si intruneste conditiile de fond si
de forma prevazute de art.5 r din acerasi act
normativ.
Avand in vedere prevederile Metodologiei oepunerii'dosarelor
de candidatura si a listelor
de sustinatori la alegerile locale din anul zozo,
a)roaata prin Hotararea Autoritatii Electorale
Permanente nr.212020,
In conformitate cu prevederile
.art.52 alin.(l) - (5) din Legea nr.l15/2015 pentru
alegerea autoritdlilor administrafiei publice
locale,'pentru modificaiea Legii administraliei
publice locale nt' 21512001, precum qi pentru
,ooin.u..u $i .*qpi;**ri-Egii nr. 39312004
privind Statutul aleqilor locali. cu modif,icarile
si completarile ulterioare;
in temeiul art. 9 din Hotdrdrea BEC nr. 210g.08.2ct20 privind
aprobarea
Regulamentului de organizare qi funclion are a
Birourilor electorate constituite pentru
alegerile locale din anul 2020,

Biroul Electoral

cle Circumscriptie nr.
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HOTARASTE :
Art' I Admite cundidutura domnului RADU LEoNAg,
nascut la data de 1g
aprilie 1964' domiciliat in comuna Brazi, sat Brazii
de Sus, str. Glntianelor nr.l2. judetul
Prahova' pentru functia de PRIMAR al comunei
Brazi, judetul prahova, depusa de
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL si dispune
irrr[irinr"a acesteiu.
Art' 2

Prczenta Hotarare se afiseaza la sediul Biroului
Electoral de circumscriptie
nr'31 comunaBrazi si poate fi contestata de
catre cetateni, partidele politice, aliantele politice
si aliantele electorale, in termen de 24 de ore de la
ufiru.., la Judecato.iu ploi.rti, in
conformitate cu prevederile art. 54 alin.(l)
din Legea nr.l15/2015 pentru alegerea autoritrtilor
administraliei publice locale, pentru modiicarea
r"jii
publice locale nr.215/2001,
precum qi pentru modificarea gi completarea
"Jri"istraliei
Legii nr. sgltzoo4
privind Statutul alegilor locali, cu
modificarile si compretarire urterioar., p...u,
siart.2 arin.(3) din Legea nr.g4/2020.

Judecato

Brazi, l2 august 2020.
Nr.8.

PRESEDINTE,
r ACHIM ANA-MARIA

