BIROUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPȚIEI ELECTORALE NR. 58
COMUNA GURA VADULUI
JUDETUL PRAHOVA

H O T A R A R E A N R . 6/17.08.2020
Privind admiterea propunerii de candidatură pentru funcția de primar al Comunei
Gura Vadului, judeţul Prahova, depusă de PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN

Constatând că:
- propunerea de candidatură a domnului CÂRSTESCU N. ION - OVIDIU pentru
funcția de Primar al Comunei Gura Vadului, formulată

de PARTIDUL ECOLOGIST

ROMÂN, înregistrată sub nr. 18/16.08.2020 la Biroul Electoral de Circumscripție Electorală nr
58 , întruneşte condiţiile de fond şi formă prevăzute de art.47 din Legea nr.115/2015 – pentru
alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației
publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 393/2004 privind
Statutul aleșilor locali;
- Propunerea este însoţită de : declaraţia de acceptare a candidaturii, declaraţia de avere
şi interese, de declaraţia pe proprie răspundere a candidatului, în sensul că a avut sau nu calitatea
de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, precum şi o copie a Cărţii de Identitate a
candidatului, conform anexelor la Hotărârea nr.2/17.07.2020 a Autorității Electorale Permanente
privind aprobarea Metodologiei depunerii dosarelor de candidatură și a listelor de susținători la
alegerile locale din anul 2020 ;
- Această propunere de candidatură este însoțită de o listă de susținători ce întrunește
cerințele instituite de art.49 și 51 din Legea nr.115/2015, cu aplicarea art.3 din Legea nr.84/2020;
În conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare a Birourilor Electorale
Constituite pentru Alegerile Locale din anul 2020, prezenta hotărâre a fost adoptată în prezența
tuturor membrilor Biroului Electoral de Circumscripție al Comunei Gura Vadului, cu
unanimitate de voturi;
În temeiul art. 52 alin (2) din Legea 115/2015;

BIROUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE NR. 58 , JUDETUL
PRAHOVA
HOTĂRĂŞTE
ART.1 Admite propunerea de candidatură a domnului CÂRSTESCU N. ION OVIDIU pentru funcţia de PRIMAR al comunei Gura Vadului , judeţul Prahova, propusă de
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN, la alegerile locale din data de 27.09.2020 şi dispune
înregistrarea acesteia.
Art.2 Prezenta hotarâre se afişează la sediul Biroului Electoral de Circumscripţie
şi poate fi contestată de către cetăţeni, partide politice, aliante politice şi alianţe electorale în
termen de 24 de ore de la afişare, la Judecătoria Mizil.
PREŞEDINTE,

LOCȚIITOR,

TĂNASE LOREDANA MARCELA

STANCA CRISTINA - LUIZA

Membrii :
Nr.

Numele și prenumele

Formațiunea
politică

1.

Iosif Iulian Irinel

PSD

2.

Căpătoiu Mihaela

PNL

3.

Enache Ștefan Florentin

USR

4.

Coman Erzsebet

UDMR

5.

Sîrbu Constantin Eduard

PRO
ROMANIA

6.

Cristache Doina-Alina

PMP

7.

Romanici Gabriel-Albert

ALDE

Semnătura

CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALĂ NR. 58 GURA VADULUI
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA GURA VADULUI
NR. ___/______

PROCES - VERBAL
AFIȘARE CANDIDATURĂ

Încheiat astăzi 17.08.2020, prin care se constată depunerea candidaturii la funcția de
Primar al comunei Gura Vadului a domnului CÂRSTESCU N. ION - OVIDIU, propunere
formulată de către partidul PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN, la Circumscripția Electorală
nr 58 , județul Prahova , comuna Gura Vadului pentru alegerile locale din data de 27.09.2020 ,
proces - verbal care se încheie cu prilejul afișării candidaturii , conform art. 52 , alin (7 ) din
Legea nr 115/2015 privind alegerea autoritaților administrației publice locale , după cum
urmează :
Se înregistrează candidatura domnului CÂRSTESCU N. ION - OVIDIU, propusă de
Partidul Ecologist Român, în data de 16.08.2020, orele 9,00 și se afișează candidatura în data de
17.08.2020, orele 10,30.
Termen de contestație : cel mult 24 de ore de la data afișării , la Judecătoria Mizil .
S-a încheiat prezentul proces - verbal în două exemplare , din care un exemplar se va
afiăa.

PREŞEDINTE,
TĂNASE LOREDANA MARCELA

LOCȚIITOR,
STANCA CRISTINA - LUIZA

