BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE
NR. 27 COŞERENI
JUDEŢUL IALOMIŢA
HOTĂRÂRE
privind acceptarea candidaturilor la funcţia de consilier local
BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE NR.27 DIN LOCALITATEA
COŞERENI , JUDEŢUL IALOMIŢA,
Având în vedere art. 46, 47, 51 alin 1 şi 5, art. 52, art.53, art. 54 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,
Constatând îndeplinite condiţiile de formă şi de fond pentru ca o persoană să poată
candida, precum si cererea dlui Duta Adrian –Nicolae prin care acesta declara ca renunta la candidatura
propusa de UNPR (declaratie care incalca prevederile art.53 din Lg. nr.115/2015, prin aceea ca nu a
prezentat personal Biroului si nici nu a datat olograf declaratia sa),
Observand ca numitul Duta Adrian Nicolae si-a depus candidatura de consilier atat pe
lista UNPR (pozitia 15), cat si pe lista ALDE (pozitia 3), incalcand in acest mod prevederile art.7 al.7
din Lg. nr.115/2015 (care statueaza - „candidaturile depuse pe mai multe liste de candidati (...) sunt nule
de drept”),
Văzând şi Hotărârea BIROULUI ELECTORAL CENTRAL nr. 3/H/30.03.2016,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Constata nulitatea de drept a candidaturilor la functiile de consilier local domnului
Duta Adrian Nicolae, atat de pe lista UNPR (pozitia 15), cat si pe lista ALDE (pozitia 3).
Art. 2. Acceptarea şi înregistrarea listei de candidaţi la funcţia de consilier local propusă de
Uniunea Naţionala pentru Progresul Romaniei, pentru 16 consilieri locali, ca urmare a excluderii din
aceasta lista a domnului Duta Adrian Nicolae.
Art. 3. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la afişarea candidaturii, la
Judecătoria Urziceni.
Art. 4. Prezenta Hotărâre, însoţită de un exemplar al propunerilor de candidatură, se aduce
la cunoştinţa publică prin afişare (astăzi, orele 20.00) la sediul Biroului Electoral de Circumscripţie Nr.
27 Coşereni, la Panoul de afişaj situat în curtea Primăriei Coşereni.
PREŞEDINTE,
Pată Daniel-Marius
Pitea Irina-Rodica (PSD), membru
Niţă Daniela (PSD), membru
Drăghici Andreea-Cătălina (UNPR), membru
Petre Liliana (PNL), membru
Cristea Ioan (ALDE), membru

Nr.9/H/26.04.2016

LOCŢIITOR,
Ion Aurelian-Cristian

