
BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE COMUNALĂ NR. 50 Perieți

HOTĂRÂRE
de admitere a candidaturilor pentru funcţia de consilier local în cadrul Consiliului
Local Perieți depuse de Partidul Ialomițenilor în circumscripţia electorală nr. 50,

comuna Perieți, la alegerile locale din 27 septembrie 2020

Biroul electoral de circumscripţie nr. 50 Perieți, examinând lista de candidaturi pentru

alegerea Consiliului Local al comunei Perieți, propuse de Partidul Ialomițenilor, înregistrată la

Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 50 sub nr. 25/14.08.2020, însoţită de declaraţiile de

acceptare a candidaturii prevăzute la art. 47 alin. (4) din Legea nr. 115/2015

Având în vedere prevederile :
 Art. 46, art. 47, art. 49 alin.(2), art. 51 alin. (1) şi (5) art. 52 alin. (1), alin. (2) şi alin. (3)
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 şi completările
ulterioare;
 prevederile art. 3, alin. (4) şi (5) şi ale anexelor nr. 1 şi 2 la Legea nr. 176 / 2010 privind
integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate,
precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările şi completările
ulterioare;
 prevederile art. 3, lit g) şi art. 5 alin. (1), precum şi ale anexei la Ordonanţa de urgenţă a

Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirare a securităţii, aprobată

cu modificări şi completări prin Legea nr. 293 / 2008, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 27 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, precum şi a

prevederilor Hotărârii Biroului Electoral Central nr. 2 din 03.08.2020,

H O T Ă R Ă Ş T E
Art. 1. Se admit candidaturile de la poziţiile nr. 1-16 din lista de candidați pentru alegerea

Consiliului Local al comunei Perieți județul Ialomița, depusă de Partidul Ialomițenilor în

circumscripţia electorală nr. 50, comuna Perieți.



Art. 2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Biroului

electoral de circumscripţie nr. 50 Perieți.

Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Judecătoria Slobozia în termen de cel mult

24 de ore de la data afişării candidaturilor, conform art. 54 din Legea nr. 115/2015.

Preşedinte,

TASTAMAN ANDREEA IOANA

Locţiitor,

TEMISTOCLE DENISA VALENTINA

Membri:

Parpală Nicolae - Partidul Social Democrat

Mihăilescu Stelian - Partidul Național Liberal
Costache Aurelian - Uniunea Salvați România

Căpățână Daniel - Partidul PRO ROMANIA
Bucur Alexandra Mihaela - Partidul Mișcarea Populară
Preoțescu Danusia Mirela - Alianța Liberalilor și Democraților
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