
BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE COMUNALĂ NR. 83
POIANA STAMPEI

Str. Principală, nr. 228, Localitate: Poiana Stampei, Judeţ: Suceava, e.mail:
sv.poianastampei@bec.ro

HOTĂRÂRE
privind admiterea candidaturii la funcţia de consilier local al 

Consiliului Local al comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava, a 
domnului ACRÎŞMĂRIŢEI IONEL-CĂTĂLIN, de la Partidul Pro România

Având în vedere propunerea de candidat pentru funcţia de consilier 
local în cadrul Consiliului Local al comunei Poiana Stampei, depusă de 
Partidul Pro România, la data de 12.08.2020,

în considerarea dispoziţiilor:
© art. 46 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 
393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările si completătile 
ulterioare;
o art. 47 şi urm. din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 
393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările si completătile 
ulterioare;

Examinând:
• respectarea condiţiilor legale pentru ca o persoană să poată candida 
cât şi respectarea condiţiilor de fond şi de formă ale candidaturii; 
o respectarea prevederilor art. 47 alin. 4 din Legea nr. 115/2015, în 
sensul că, propunerile de candidaţi sunt însoţite de declaraţia de acceptare 
a candidaturii, declaraţia de avere, declaraţia de interese conform-modelelor 
prevăzute în Anexele 1 si 2 din Legea nr. 176/2010 şi declaraţia pe propria 
răspundere privind calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al 
acesteia, semnate şi datate de candidaţi, precum şi de copia actului de 
identitate al candidatului;

în temeiul prevederilor art. 52, alin. 2 Legea nr. 115/2015 pentru 
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si 
completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu 
modificările si completătile ulterioare, constatând îndeplinirea condiţiilor 
prevăzute de lege cu privire la candidaturile depuse,
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HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Admite candidatura pentru funcţia de consilier local în cadrul 
Consiliului Local al comunei Poiana Stampei, a domnului ACRÎŞMĂRIŢEI 
IONEL-CĂTĂLIN, din partea Partidului Pro România.

Art. 2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare 
la sediul biroului electoral de circumscripţie comunală nr. 83 Poiana 
Stampei.

Art. 3. Contestaţiile privind admiterea candidaturilor se soluţionează 
în termen de 24 de ore de la înregistrare, de către Judecătoria Vatra Dornei, 
instanţă în a cărui rază teritorială se află circumscripţia electorală.

PREŞEDINTE, 
Alina IVAN

POIANA STAMPEI 
Nr. 1 din 12.08.2020


