BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE NR. 9
COMUNA CĂSCIOARELE - JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale din anul 2020
Comuna Căscioarele, judeţul Călăraşi; str.Principală; nr. 89; Tel/Fax: 0242/525046; Email: cl.cascioarele@bec.ro

HOTĂRÂRE
privind admiterea propunerii de candidatură a domnului BORDEI FLORIN, candidat la
functia de primar al comunei Căscioarele, din partea Partidului Social Democrat

Având in vedere prevederile art. 46, art.47, art.50, art.51 din Legea nr. 115/2015 pentru
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice
locale nr. 215/2001 precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul
alesilor locali,
Analizand propunerea de candidatură din partea Partidului Social Democrat la funcţia de
PRIMAR al comunei Căscioarele, judeţul Călăraşi a d-lui BORDEI FLORIN, înregistrată cu
nr.19/2284/15.08.2020, la sediul Biroului Electoral de Circumscripţie nr.9 Căscioarele, judetul
Călăraşi ,
Tinand cont că sunt respectate conditiile de fond si de formă a propunerii de candidatura la
funcția de primar precum si a listei susținătorilor,
In temeiul art. 52, alin.(2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001
precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali,
.
BIROUL ELECTORAL DE CICUMSCRIPŢIE NR.9 CĂSCIOARELE,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Admiterea propunerii de candidatură formulate de Partidul Social Democrat privind pe
domnul BORDEI FLORIN pentru funcţia de PRIMAR al comunei Căscioarele, judeţul Călăraşi, la
alegerile locale din data 27 septembrie 2020.
Art.2. Hotărârea de admitere poate fi contestată la Judecătoria Oltenita, în termen de 48 de ore de la
afişare.
Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Biroului Electoral de
Circumscripție Comunală nr.9 Căscioarele, județul Călărași și pe site -ul Primăriei Căscioarele.
PREŞEDINTE,
DRAGOMIR ALEXANDRA

LOCŢIITOR,
CĂPĂȚÎNĂ ELENA-CRISTINA
Membrii:
GOLEA CRISTINA .................................
ANDRONE MĂDĂLINA-FLORENTINA.................
GHEZEA NICULAE...................................
TOMA IONUȚ-CĂTĂLIN..........................
UNGUREANU DANIELA.......................
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