BIROUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPȚIEI COMUNALE NR. 37
GUȘOENI
pentru alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2020
str. Principală nr. 1A, comuna Gușoeni, sat Gușoeni, județul Vâlcea
tel:0712015849, e-mail: vl.gusoeni@bec.ro

________________________________________________________
HOTĂRÂRE nr. 2/12.08.2020
privind admiterea şi înregistrarea listei cu propunerile de candidaturi
depuse de Partidul Mişcarea Populară pentru funcţia de consilier în
Consiliul Local al Comunei Guşoeni
În conformitate cu prevederile art. 52 din Legea nr. 115/2015, azi data
de 12.08.2020, s-a întrunit Biroului electoral de circumscripţie nr. 37
Guşoeni în vederea analizării propunerii de candidatură pentru Consiliul
local al comunei Guşoeni formulată de Partidul Mişcarea Populară.
Examinând propunerea de candidatură pentru Consiliul local al
comunei Guşoeni se constată că aceasta îndeplineşte condiţiile de fond
prevăzute de art. 4, 6 şi 7 din Legea nr. 115/2015,
De asemenea, se constată că îndeplineşte condiţiile de formă
prevăzute de art. 47 alin. 3 din Legea nr. 115/2015, respectiv propunerea de
candidatură cuprinde numele, prenumele, locul şi data naşterii, domiciliul,
conform actului de identitate, denumirea, seria şi numărul actului de
identitate, ocupaţia, profesia şi apartenenţa politică a candidaţilor,.
Se constată că la propunerea de candidatură au fost ataşate
declaraţiile prevăzute de art. 47 alin. 3 din Legea nr. 115/2015, respectiv
declaraţiile de acceptare a candidaturii, declaraţiile de avere, declaraţiile de
interese şi declaraţiile pe propria răspundere privind calitatea de lucrător al
Securităţii sau de colaborator al acesteia, semnate şi datate de candidaţi,
precum şi de copiile actelor de identitate ale candidaţilor.
Nu în ultimul rând, propunerea de candidatură este însoţită de lista de
susţinători, care cuprinde 60 de semnatari.
Biroul mai reţine că numărul minim de susţinători, conform art. 49 din
Legea nr. 115/2015, aşa cum a fost redus la jumătate prin art. 3 din Legea
nr. 84/2004, este de 0,5%, dar nu mai puţin de 50.
Având în vedere că numărul total de alegători din comuna Guşoeni
este de 1179, aşa cum rezultă din adresa nr. 3213/08.08.2020 emisă de
Primăria comunei Guşoeni, Biroul constată că numărul minim de susţinători
este 50.
Prin urmare, propunerea de candidatură este însoţită de numărul
minim de susţinători.

Văzând dispoziţiile art. 3 şi art. 5 din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea
Securităţii, aprobată cu modificările şi completările prin Legea nr. 293/2008,
precum şi ale art. 3 alin. (5) din Legea 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,
În temeiul art. 52 din Legea nr. 115/2015 republicată, pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale, Biroul Electoral de Circumscripţie
nr. 37 Guşoeni, în unanimitate:
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se admite şi se înregistrează lista cu propunerile de candidaturi
depuse de Partidul Mişcarea Populară pentru funcţia de consilier în Consiliul
Local al Comunei Guşoeni, cuprinsă în anexă la prezenta hotărâre.
Art. 2 Prezenta hotărâre se afişează la sediul Biroului Electoral de
Circumscripţie nr. 37 Guşoeni şi pe pagina de internet a UAT Guşoeni,
Art. 3 Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 24 de ore de
la afişare la Judecătoria Drăgăşani, potrivit art. 54 alin. (1) din Legea nr.
115/2015 şi art. 2 alin. 3 din legea nr. 84/2004.
PREȘEDINTE,
Marius LUMINEANU

LOCȚIITOR,
Gabriela ANDRONIE

MEMBRII:
1. Ilioiu Florea
2. Florea Maria
3. Ionașcă Sorin
4. Vladu Mihai
5. Labă Alexandru
6. Vasile Constantin
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