BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE
COMUNALA NR. 34 -MURIGHIOL

HOTĂRÂREA Nr.11
din data de 17.08.2020 ora 12,00
privind admiterea propunerii de candidatură formulată de
PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE, SOLIDARITATE(PLUS) pentru alegerile locale
2020

Având în vedere atribuțiile Birourilor electorale de circumscripție st abilite
prin dispozițiile art.27 și urm ătoarele din Legea nr. 115/2015, pentru alegerea
autorităților administrației publice locale,
Luând în considerare Hotărârea Biroului Electoral Central nr.2/2020 privind
aprobarea Metodologiei depunerii dosarelor de candidatură
și a listelor de
susținători la alegerile locale din anul 2020 ,
Ținând cont de îndeplinirea condițiilor de fond și formă prevăzute de art. 52
alin. (2) și art. 54 alin.(1) și (2) din Legea nr. 115/2015,
BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE NR.34 MURIGHIOL,
HOTÂRĂȘTE:
Art.1-Admiterea înregistrării listei de candida
ți formulat ă de PARTIDUL
LIBERTATE, UNITATE, SOLIDARITATE (PLUS) pentru funcția de PRIMAR AL
COMUNEI MURIGHIOL, conform listei de candidați anexată în original, depuse
de partidul mai sus menționat .
Art.2. Admite înregistrarea listei de candida
ți formulate
de PARTIDUL
LIBERTATE, UNITATE, SOLIDARITATE (PLUS) pentru funcția de consilieri ai
Consiliului Local ai comunei Murighiol,conform listei de candida
ți anexată în
original, depuse de partidul mai sus menționat .
Art.3-Acceptarea candidaturii poate fi contestată de către cetățeni, partidele
politice, alianțele politice și alianțele electorale, în termen de cel mult 24 de ore de
la afișarea candidaturii, la Judecătoria Tulcea .
Prezenta hotărâre se va afișa de îndată respectiv astăzi data de 15.08.2020
ora 15,30, împreună cu listele de candidați.
PREȘEDINTE ,
PARAIPAN MIRELA

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE
COMUNALA NR. 34 -MURIGHIOL

HOTĂRÂREA Nr.12
din data de 18.08.2020 ora 10,00
privind admiterea propunerii de candidatură formulată de
PARTIDUL UNIUNEA SALVATI ROMANIA pentru alegerile locale 2020

Având în vedere atribuțiile Birourilor electorale de circumscripție st abilite
prin dispozițiile art.27 și urm ătoarele din Legea nr. 115/2015, pentru alegerea
autorităților administrației publice locale,
Luând în considerare Hotărârea Biroului Electoral Central nr.2/2020 privind
aprobarea Metodologiei depunerii dosarelor de candidatură
și a listelor de
susținători la alegerile locale din anul 2020 ,
Ținând cont de îndeplinirea condițiilor de fond și formă prevăzute de art. 52
alin. (2) și art. 54 alin.(1) și (2) din Legea nr. 115/2015,
BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE NR.34 MURIGHIOL,
HOTÂRĂȘTE:
Art.1-Admiterea înregistrării listei de candida
ți formulat ă de PARTIDUL
UNIUNEA SALVATI ROMANIA pentru funcția de PRIMAR AL COMUNEI
MURIGHIOL, conform listei de candidați anexată în original, depuse de partidul
mai sus menționat .
Art.2. Admite înregistrarea listei de candida
ți formulate
de PARTIDUL
UNIUNEA SALVATI ROMANIA pentru funcția de consilieri ai Consiliului Local ai
comunei Murighiol, conform listei de candida
ți anexată în original, depuse de
partidul mai sus menționat .
Art.3-Acceptarea candidaturii poate fi contestată de către cetățeni, partidele
politice, alianțele politice și alianțele electorale, în termen de cel mult 24 de ore de
la afișarea candidaturii, la Judecătoria Tulcea .
Prezenta hotărâre se va afișa de îndată respectiv astăzi data de 18.08.2020
ora 10,30, împreună cu listele de candidați.
PREȘEDINTE ,
PARAIPAN MIRELA

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE
COMUNALA NR. 34 -MURIGHIOL

HOTĂRÂREA Nr.13
din data de 18.08.2020 ora 13,00
privind admiterea propunerii de candidatură formulată de
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT pentru alegerile locale 2020

Având în vedere atribuțiile Birourilor electorale de circumscripție stabilite
prin dispozițiile art.27 și urm ătoarele din Legea nr. 115/2015, pentru alegerea
autorităților administrației publice locale,
Luând în considerare Hotărârea Biroului Electoral Central nr.2/2020 privind
aprobarea Metodologiei depunerii dosarelor de candidatură
și a listelor de
susținători la alegerile locale din anul 2020 ,
Ținând cont de îndeplinirea condițiilor de fond și formă prevăzute de art. 52
alin. (2) și art. 54 alin.(1) și (2) din Legea nr. 115/2015,
BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE NR.34 MURIGHIOL,
HOTÂRĂȘTE:
Art.1-Admiterea înregistrării listei de candida
ți formulat ă de PARTIDUL
SOCIAL DEMOCRAT pentru funcția de PRIMAR AL COMUNEI MURIGHIOL,
conform listei de candida
ți anexată în original, depuse de partidul mai sus
menționat .
Art.2. Admite înregistrarea listei de candida
ți formulate
de PARTIDUL
SOCIAL DEMOCRAT pentru funcția de consilieri ai Consiliului Local ai comunei
Murighiol, conform listei de candidați anexată în original, depuse de par tidul mai
sus menționat .
Art.3-Acceptarea candidaturii poate fi contestată de către cetățeni, partidele
politice, alianțele politice și alianțele electorale, în termen de cel mult 24 de ore de
la afișarea candidaturii, la Judecătoria Tulcea .
Prezenta hotărâre se va afișa de îndată respectiv astăzi data de 18.08.2020
ora 13,00 împreună cu listele de candidați.
PREȘEDINTE ,
PARAIPAN MIRELA

