
BIROUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIP IEI  

ELECTORALE NR. 59 

Comuna Gura Vitioarei, jude ul Prahova 

 

            H O T Ă R Â R EA NR.7/25.04.2016 

 

Privind admiterea propunerii  candidatului pentru funcţia de primar al 
Comunei Gura Vitioarei, depusă de PARTIDUL SOCIAL ROMÂNESC 

Constatând că: 

- propunerea depusă de P.S.RO. este insotita de lista de sustinatori 
conform art.49 alin.2 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor 
administratiei publice locale , pentru modificarea legii nr.215/2001 , legea 
administratiei publice locale si pentru modificarea legii nr.393/2004 privind 
Statutul alesilor locali si ca întruneşte condiţiile de fond si forma prevăzute 
de art.50 alin.2 si art.51 din Legea nr. 115/2015: 

- propunerea este însoţită de: declaraţia de acceptare a candidaturii, 
conform modelului prevăzut în anexa nr. 8 la H.G. nr. 148/2012, declaraţiile 
de avere şi interese, conform modelelor stabilite în anexele la Legea nr. 
176/2010, de declaraţia pe proprie răspundere în sensul că au avut sau nu 
calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia, conform 
modelului prevăzut în anexa la O.U.G. nr.24/2008, aprobată cu modificări 
prin Legea nr. 293/2008, exceptând candidaţii care la data de 22 decembrie 
1989 nu împliniseră vârsta de 16 ani;      

- candidatul propus îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a 
candida, respectiv acelea prevăzute de art. 4 din Legea115/2015 pentru 
alegerea autoritatilor administratiei publice locale , pentru modificarea legii 
nr.215/2001 , legea administratiei publice locale si pentru modificarea legii 
nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali şi nu se află în vreuna dintre 
situaţiile prevăzute de art. 6 alin.2 din  aceeaşi lege; 



             În temeiul art. 52 alin.2 din Legea115/2015 pentru alegerea 
autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea legii 
nr.215/2001 , legea administratiei publice locale si pentru modificarea legii 
nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali,  
 

           BIROUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIP IEI  

                         ELECTORALE NR. 59 

COMUNA GURA VITIOAREI, JUDE UL PRAHOVA 

 

                            HOTĂRĂŞTE: 

Admite candidatura   domnului STĂNESCU GHEORGHE pentru 
funcţia de primar al Comunei Gura Vitioarei, propusă de PARTIDUL 
SOCIAL ROMÂNESC şi dispune înregistrarea acesteia. 

Prezenta Hotărâre se afişează la sediul Biroului  Electoral de 
Circumscripţie şi poate fi contestată de către cetăţeni, partide politice, 
alianţele politice şi alianţele electorale, în termen de 48 de ore de la afişare, 
la Judecătoria Valenii de Munte. 

Întocmit azi , 25.04.2016, de catre Jr.Constantin Nicoleta-Corina. 
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