
 

Mizil, 14.08.2020 

      

HOTĂRÂREA NR. 5  

din data de 14.08.2020 

 

 

 Având în vedere prevederile art. 47-51 din Legea 115/2015 pentru alegerea 

autorităţilor administraţiei publice locale, modificată și completată ulterior, precum şi art. 3 

din Legea 84/2020; 

 Faţă de dispoziţiile art. 52 alin. 2 din Legea 115/2015, din care rezultă că admiterea 

sau respingerea candidaturilor se face prin hotărâri ale birourilor electorale de 

circumscripție;  

 Constatând, în urma analizei propunerii de candidatură pentru funcţia de Consilier 

local al Consiliului Local al orașului Mizil propunere înregistrată sub nr. 49 din data de 

13.08.2020,  formulată de Candidat independent Minculeț Bogdan-Cristian, că aceasta 

îndeplineşte toate  condiţiile de fond şi de formă instituite de  art. 4-6 şi art.45-49 din Legea 

115/2015, pentru a fi înregistrată;  

 Constatând că această propunere de candidatură  este însoţită de o listă de susţinători  

ce întruneşte cerinţele instituite de art. 49 şi art. 51  din Legea 115/2015, cu aplicarea art. 3 

din Legea 84/2020; 

 În temeiul art. 52 alin. 1 din Legea 115/2015, potrivit cărora biroul electoral de 

circumscripţie examinează respectarea condiţiilor legale pentru ca o persoană să poată 

candida, respectarea condiţiilor de fond şi de formă a propunerii de candidatura, precum şi 

ale listei susţinătorilor; 

 

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE NR. 9 MIZIL 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1  Admite propunerea de candidatură  pentru funcția de Consilier local in cadrul 

Consiliului Local  al orașului Mizil,  propunere formulată de Candidat independent Minculeț 

Bogdan-Cristian, la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020, dispunând înregistrarea 

acesteia. 



 Art. 2 Prezenta hotarâre se afişează la sediul Biroului Electoral de Circumscripţie nr. 

9 Mizil. 

 Art. 3 Cu drept de contestaţie la Judecătoria Mizil, în termen de 24 de ore de la afişare, 

pentru orice persoană interesată, partid politic, alianţe politice sau alianțe electorale. 

 

 

LOCȚIITOR PREŞEDINTE,  

______________________  

 

 

 

 

 

 Președinte: prin videoconferință: ______________________ potrivit art. 4, alin. 5 

și 6 din Regulament 

 

 Reprezentant  PSD: ______________________ 

 

 Reprezentant  PNL: ______________________ 

 

 Reprezentant  USR: ______________________ 

 

 Reprezentant  ALDE: ______________________ 

 

 Reprezentant  UDMR: ______________________ 

 

 Reprezentant  PMP: ______________________ 

 

 Reprezentant  Pro România: ______________________ 

 

 Asociația Partida Romilor Pro Europa : ______________________ 

 

 

 

 

 

 


