BIROUL ELECTORAL DE CIRCTIMSCRIPTIE NR.31
COMUNA BRAZI, JADET(IL PRAHOVA
Primaria comunei Brazi Sat Brazii de Jos, str. Teilor nr.4S

HOTARARE
privind admiterea prop anerii
condiduturilor inscrise pe lista de canditloti
pentrufunctia de consilier locol
in Consiliul Local al Comunei Brazi,
depusa de PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
Constatand ca:
propunerea depusa de Partidul National Liberal intruneste
conditiile de fond si de forma
prevazute de aft' 47 din Legea nr.l15l20.l5 pentru
alegerea autoritatilor administraliei

publice locale, pentru modificarea Legii administralief publice
locale nr" 21512001,
precum qi pentru modificarea gi completarea Legii nr.
sg3iz0o4
privind
Statutul alegilor
locali, cu modificarile si completarile ulterioare; propunerea este insotita de :
copia Cartii de identitate ;
declaratia de acceptare a candidaturii. conform modelului prevazut
in anexa nr.3 la

,/
'/

'/

'/

Metodologiei depunerii dosarelor de candidatura 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 completarea Legii nr. 14412007
privind infiinlarea,
organizarea qi func{ionarea Agenliei Nalionai-e de Integritate,
precum qi pentru
modificarea gi completarea altor acte normative, cu modincariie
si completarile

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.24l2oo8, aprobata cu modificari prin Legea nr.2931200g.
cu
modificarile si completarile ulterioare, exceptand candidatii
care la data de 22
decembrie 1989 nu implinisera varsta de l6 ani,

ale fiecarui candidat;

candidatii propusi indeplinesc conditiite prevazute de
lege pentru a cundi4a,respectiv
acelea prevazute de art'. 4 din Leg:.1 nr.l1512015 pentru
alegerea autoritatilor
administraliei publice .locale, pentru ,o=difi"u."u Legii
adirinistraliei"publice locale nr.
2.151.2001. precum li pe.11ru modificarea qi completa..I
l.giir. .3g3l2o}4privind Statutul
alegilor locali' cu rnodificarile si compietarile ulterioare
si nu se afla in vreuna dintre

situatiile prevazute de art. 6 din aceeasi lege;
lista de candidati indep.lineste conditiile prevazute de
art.7 alin.(l) din I-egea nr.1l5l20l5
pentru alegerea autoritatilor administriliei publice locale.
pentru rnodificarea Legii
administra(iei publice locale nr.215l2oo.i, precum gi pentru
modificarea
Legii nr' 39312004 privind Statutul aleqilor locali,' cu modificarile gi completarea
si completarile
ulterioare si a fost depusa in termenul legal prevazut de
art. 46 dinacelasi act normativ;
numarul de candidati de pe lista se incadreuza in limitele
prevazute de art.7 alin.(6) din
Legea nr'11512015 pentru alegerea autoritSlilor administraliei
publice locale, pentru
modificarea Legii administra{iei pubrice rocare nr. ztslzooli,
pr..r, qi' pentru
modificarea 9i completarea Legii nr. 393/2004 privind
Statutul aleqilor locali, cu
modificarile si completarile ulterioare;

o

lista de sustinatori cuprinde un numar mai mare decat numarul minim necesar
de
alegatori' determinat de Biroul Electoral de Circumscriptie nr. 3l Brazi
confbrm
prevederilor art. 49 alin(2) din Legea nr.11512015 pentru
alegerea autoritatrilor
.
administra(iei publice locale, pentru modificarea Legii administra!iei publice
locale nr.
21512001, precum gi pentru modificarea gi completarea Legii
nr. sqiDo04 privind Statutul

aleqilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare si intruneste
conditiile de fond si
de forma prevazute de art.5l din acelasiact normativ:
Avand in vedere prevederile Metodologiei depunerii dosarelor de candidatura
si a
listelor de sustinatori la alegerile locale din anul 2020, aprobata prin
l{otararea Autoritatii
Electorale Permanente nr. Zl2O20,
In conformitate cu prevederile art. 52 alin.(l) (5) din Legea nr.ll5/2015 pentru
alegerea autoritatilor administrafiei publice locale,'pentru moclificiea
Legii administraliei
publice locale nr.,21512001, precum qi pentru modificarea gi
completarea LEgii nr. 39312004
privind Statutul alegilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare; '

in temeiul art. 9 din Hotdrdrea BEC nr. 2lo9.ol.20z0 privind aprobarea
Regulamentului de organizare qi funclionare a Birourilor electorate
constituite pentru
alegerile locale din anul 2020.
Biroul Electorul de Circumscriptie nr. 3l
Comuna Bruzi, ludetul prahova

HOTARASTE :
Art" I Admite cundiduturile inscrise pe lista de condidati pentru
consilier local in Consiliului loc{tl at comunii Brazi, judetul prahova, functia
propusa
PARTIDaL NATIONAL LIBERAL si dispune inregistrarea acesteia.
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Art' 2 Prezenta 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 ufirur., la Judecatoria
ploiesti, in
conformitate cu prevederile art.54 alin.(l) din Legea nr.11512015
pentru alegerea autoritetilor
administraliei publice locale, pentru modificarea Leiil administraliei
publice locale nr.215l2o0l,
precum 9i pentru modificarea qi completarea Legii i.
zgztzoo4 privind Statutul alegilor locali. cu
modificarile si completarile ulterioare, precum siart.2 alin.(3)
din Legea nr.g412020.

Brazi, I2 august 2020.
Nr.9.

