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H O T Ă R Â R E A   NR.4 

privind admiterea  listei de candidaţi  pentru funcţia  de CONSILIER LOCAL al comunei Aluniş, 
judeţul Prahova, depusă de Partidul Mişcarea Populară 

Constatând că: 
-lista de candidaţi pentru funcţia de consilier local depusă de Partidul Mişcarea 

Populară îndeplineşte condiţiile de formă impuse de art.47 din Legea nr.115/2015 pentru 
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 
privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

-lista de candidaţi este însoţită de declaraţiile de acceptare a candidaturii, declaraţiile 
de avere şi de interese, declaraţiile pe propria răspundere ale candidatilor privind calitatea de 
lucrător al securităţii sau de colaborator al acesteia, semnate şi datate de aceştia, precum şi de 
copii ale cărţilor de identitate ale candidaţilor, în conformitate cu prevederile art.47, alin.(4)  
din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru 
modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

-lista de candidaţi pentru funcţia de consilier local este  însoţită  de lista de susţinători, 
conform prevederilor art.49, alin.(2),  care întruneşte condiţiile de fond şi de formă prevăzute 
de art. 50, alin.(2) şi art.51 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Candidaţii propuşi  îndeplinesc condiţiile prevăzute de art.4 din Legea nr.115/2015 
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, pentru 
a candida şi nu se află în niciuna  din situaţiile prevăzute de art.6 din Legea nr.115/2015 
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
În temeiul art.52, alin.(2) din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 
215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 
 



BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE COMUNALĂ NR.17 ALUNIŞ 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

      Admite lista de candidaţi pentru funcţia  de consilier local depusă de către 
PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ,  prin delegat Dinu Vasile, care cuprinde următoarele 
persoane: 

-Dinu Vasile; 
-Vasile Neagu Costel. 
 
Prezenta hotărâre se afişează la Biroul electoral de circumscripţie în 24 de ore de la 

înregistrare şi poate fi contestată de cetăţeni, partide politice, alianţe politice şi alianţe 
electorale în termen de 24 ore de la data afişării la Judecătoria Vălenii de Munte. 

Dată astăzi, 13 august 2020 

PREŞEDINTE, 
Mariana-Nicoleta Diţă 

 

 

 

      Tehnoredactat 
Personal tehnic auxiliar 

        Marilena Constantinoiu 

 


