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Nr.75 /BEC.17.PH din 24.08.2020 

Localitatea Aluniş, 24.08.2020 

PROCES VERBAL  
privind constatarea rămânerii definitive a candidaturilor la funcția de 

primar al comunei  ALUNIŞ și funcția de consilier local la alegerile pentru 
autoritățile administrației publice locale din anul 2020 

 
  Biroul Electoral de Circumscripție nr. 17, întrunit în ședință, astăzi, 
24.08.2020, în conformitate cu prevederile art. 55 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 și 
completările ulterioare, în vederea încheierii procesului – verbal privind rămânerea 
definitivă a candidaturilor pentru funcția de primar, respectiv pentru funcția de 
consilier local, constată următoarele: 

- Pentru funcția de primar al comunei  ALUNIŞ au fost depuse un 
număr de 3 candidaturi, din partea următoarelor formațiuni politice/alianțe 
electorale: PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT, PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL şi 
PARTIDUL PRAHOVA ÎN ACŢIUNE 

- Pentru funcția de consilier local au fost depuse un număr de 6 
liste de candidați, din partea următoarelor formațiuni politice/alianțe electorale: 
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT, PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI 
DEMOCRAŢIILOR, PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL, PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ, 
ALIANŢA ELECTRORALĂ USR PLUS şi PARTIDUL PRAHOVA ÎN ACŢIUNE. 

- Prin Hotărârea nr. 10 din 17.08.2020, Biroul Electoral de 
Circumscripție nr. 17 a respins candidatura pentru funcția de consilier local, la 
alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, depusă de 
PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL – pentru consilieri locali, respectiv domnii: MIU 
VICTOR-GABRIEL şi  SAVU IONUŢ NICOLAE. 

- Listele de candidați depuse de: PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT, 
PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢIILOR, PARTIDUL MIŞCAREA 
POPULARĂ, ALIANŢA ELECTRORALĂ USR PLUS şi PARTIDUL PRAHOVA ÎN ACŢIUNE,  
au fost admise în componența și ordinea propusă de competitorii electorali. Lista  
pentru funcţia de consilier local depusă de către PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL a 



fost admisă în parte şi ordinea propusă de competitorii electorali  a fost 
renumerotată. 

Biroul Electoral de Circumscripție nr. 17, constată rămânerea definitivă 
a candidaturilor pentru funcția de primar  al comunei ALUNIŞ depuse de 
formațiunile politice/alianțele electorale: PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT, PARTIDUL 
NAŢIONAL LIBERAL şi PARTIDUL PRAHOVA ÎN ACŢIUNE . 

- Pentru funcția de consilier local la alegerile pentru autoritățile 
administrației publice locale din anul 2020, Biroul Electoral de Circumscripție nr. 17 
constată rămânerea definitivă a listelor de candidați depuse de formațiunile 
politice/alianțele electorale: PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT, PARTIDUL ALIANŢA 
LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢIILOR, PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ, ALIANŢA 
ELECTRORALĂ USR PLUS, PARTIDUL PRAHOVA ÎN ACŢIUNE şi  a PARTIDULUI 
NAŢIONAL LIBERAL aşa cum a fost renumerotată. 

Candidaturile și listele de candidați rămase definitive sunt prezentate în 
anexa la prezentul Proces verbal. 

 

         P R E Ș E D I N T E 
Mariana-Nicoleta Diţă 

 
 

 

 

 

 

 


