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H O T Ă R Â R EA  Nr.  8 din 17.08.2020 
 

privind admiterea  listei de candidați pentru funcția de consilier local în cadrul 

Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamț depusă de  PARTIDUL  ÎMPREUNĂ 

PENTRU MOLDOVA la  alegerile locale  din  data de 27 septembrie  2020 

 

Biroul Electoral de Circumscripție  Municipală nr. 1 Piatra Neamț : 

Având în vedere art. 27 alin. (1) lit. b), art. 46 – art. 56 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; 

Având în vedere Metodologia din 17 iulie 2020 depunerii dosarelor de candidatură și a 

listelor de susținători la alegerile locale din anul 2020, emisă de Autoritatea Electorală 

Permanentă și care a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 633/17.07.2020; 

Analizând lista de candidați pentru funcția de consilier local în cadrul Consiliului 

Local al Municipiului Piatra Neamț depusă la Biroului Electoral de Circumscripție 

Municipală nr. 1 Piatra Neamț, judeţul Neamț, de către   PARTIDUL ÎMPREUNĂ 

PENTRU MOLDOVA  și înregistrată  sub  nr.  62 din  data de 17.08.2020 şi constatând că 

sunt îndeplinite condiţiile de fond  și de  formă  impuse  de lege, raportat la înscrisurile 

ataşate, respectiv declaraţiile de acceptare a candidaturii, declaraţiile de avere, declaraţiile de 

interese,  declaraţiile din care rezultă că au fost/nu au fost lucrători ai Securităţii sau 

colaboratori ai acesteia, respectiv listele  de  susținători; 

Având în vedere cele hotărâte prin procesul verbal de ședință din data de 17.08.2020, 

În temeiul art. 52 alin. (2) din Legea nr. 115/2015, adoptă prezenta 
 

H O T Ă R Â R E: 

 

Art.1 (1)  Se admite candidatura depusă, la Biroul Electoral de Circumscripție 

Municipală nr. 1 Piatra Neamț, județul Neamț, pentru alegerile locale din data de 27 

septembrie 2020, de  către PARTIDUL ÎMPREUNĂ PENTRU MOLDOVA, pentru  

funcția  de  consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamț a 

următoarelor persoane : 

1. STOIAN OVIDIU; 

2. MIHĂLCUȚ CRISTIAN PETRU; 

3. STOIAN RAMONA-ELENA; 

 (2) Candidații menționați la alin. 1 îndeplinesc condiţiile legale pentru ca o persoană 

să poată candida, iar propunerea de candidatură  respectă condițiile de fond și de formă 

prevăzute de  lege. 

Art. 2 (1)  Două exemplare originale ale listei de candidați se păstrează la Biroul 

Electoral de Circumscripție Municipală nr. 1 Piatra Neamț, iar celelalte două copii, 
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certificate de biroul electoral de circumscripţie, prin semnătura preşedintelui acestuia şi prin 

aplicarea ştampilei, se restituie depunătorului, urmând ca unul dintre exemplarele restituite 

depunătorului să se înregistreze de către acesta la Judecătoria Piatra Neamț. 

(2) În termen de 24 de ore de la înregistrare, unul dintre exemplarele listei de candidați 

se afișează de către Biroul Electoral de Circumscripție Municipală nr. 1 Piatra Neamț la 

sediul acestuia, la loc vizibil. 

(3) Candidații pot renunța la candidatură până la data rămânerii definitive a 

candidaturilor și, în acest scop, aceștia depun la Biroului Electoral de Circumscripție 

Municipală nr. 1 Piatra Neamț o declarație de renunțare la  candidatură, semnată şi datată de 

cel în cauză. 

Art. 3 (1) Acceptarea de către biroul electoral de circumscripție a unei candidaturi 

poate fi contestată de către cetăţeni, partidele politice, alianțele politice și alianțele 

electorale, în termen de cel mult 24 de ore de la afișarea candidaturii. 

(2) Respingerea de către biroul electoral de circumscripție a unei candidaturi poate fi 

contestată de către candidat, partidele politice, alianțele politice și alianțele electorale, în 

termen de cel mult 24 de ore de la afișarea candidaturii 

(3) Contestaţia şi, dacă este cazul, cererea de apel se depun la instanța competentă să 

le soluționeze, sub sancțiunea nulității. 

Art. 4 Prezenta hotărâre împreună cu procesul – verbal de afișare a candidaturii se 

afișează la avizierul Biroului Electoral de Circumscripție Municipală nr. 1 Piatra Neamț,  

județul Neamț. 

 

                 PENTRU 

   PREŞEDINTE,              LOCŢIITOR, 

  CIOCOIU MIHAI GABRIEL        ACHIMENCO ANDREI-ȘTEFAN   LOCTIITOR 

ACHIMENCO ANDREI-STEFAN 
 

MEMBRI : 
 

1. FLOREA ANA-ANDREEA 
 

2. DASCĂLU IULIAN 
 

3. CLAPON ANA-MARIA 
 

4. FRĂȚILĂ FLORENTIN-GEORGIAN 

 

5. BOTEZATU CRISTIAN-EDUARD 

 

6. APETRII MIHAI 
 


