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Circumscriptia Electorala nr. 30

BIROUL

ELECTO

I, DE CIRCLMSCzuPTIE COMUNALA
DOBAII.CENI-JUD. BOTOSANI

HOTARAREA NR.8
privind acceptarea candidaturii
Avdnd in vedere prevederile art. 52 aLin. (2) din Legea nr. 1 15 din l9 mai 2015 pentru
alegerea autoriGtilor administraliei publice locale, pentru modificarea Legii administraliei
publice locale nr. 21512001, precum gi pentru modificarea 9i completarea
Legii nr.39312004 privind Statutul alegilor locali, cu modificdrile pi completdrile ulterioare
in temeiul aft. 42 din Legea nr. I l5 din 19 mai 2015 pentru alegerea autoritAflor
administraliei publice locale, pentru modificarea Legii administragiei publice locale nr
21512001, precum 9i pentru modificarea gi completarea L egii nr' 39312004 privind Statutul
aleEilor locali, cu modihcdrile qi cor pletdrile ulterioare
Constatdnd indeplinite condil ie de formd 9i de fond pentru a candida,

'

Biroul Electoral de Circumscrrip{ie-nr. 30 DOBARCENI

HOTARASTE:

'

Art. I - Aprobi inregistrarea candidaturii domnului LIVINSCHI RADU, propus de
PNL Botoqani, pentru funclia de PRIMAR.
Art.2.- Aprobd inregistrarea candidaturii persoanelor inscrise in lista de consilierii
locali, propusd de PNL BotoEani .(prr:puqi 14 candidati pentru funclia de consilier local) .
Art. 3 Dispune afigarea candiclaturii la sediul Biroului Electoral de Circumscriplie nr'
30 Dobdrceni Ei publicarea pe paginil de intemet a Comunei Dobdrceni w.comuna
dobarceni.ro
Art. 4 - Prezenta hotdxare poate fi contestatA in temen de 48 de ore de la afiqare, Ia
Judecdtoria Sdveni

.
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