
 
 

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE  
 

CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ NR. 63 ŞIMAND  

HOTĂRÂREA 
 NR. 11 DIN 17.08.2020 

privind admiterea candidaturii depusă de către candidatul independent Crîsta Ioan-Viorel, 
pentru funcția de consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Şimand 

 
 În conformitate cu prevederile art.52 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea legii administrației publice locale, nr.215/2001, precum şi pentru modificarea și completarea legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, 
Candidatul independent Crîsta Ioan-Viorel, a depus propunerea de candidat însoțită de declarația de acceptare, declarația privind calitatea de lucrător sau colaborator al securității, precum și declarația de avere și interese, în vederea înregistrării candidaturii, 
 

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE 
 
 Având în vedere Hotărârea nr.2/2020 a Autorității Electorale Permanente privind aprobarea metodologiei depunerii dosarelor de candidatură și a listelor de susținători la alegerile locale din 
anul 2020, 

Analizând propunerea de candidat depusă de către Candidatul independent Crîsta Ioan-

Viorel, pentru funcția de consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Şimand, 
 
  Constatând că sunt îndeplinite cerințele de fond și de formă prevăzute de art.4-6 și art.49 din Legea nr.115/2015, pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea legii administrației publice locale, nr.215/2001, precum şi pentru modificarea și 
completarea legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali și art.3 din Legea nr.84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale și pentru modificarea art.151, 
alin.3 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 
 În temeiul art.52 din Legea nr.115/2015, pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea legii administrației publice locale, nr.215/2001, precum şi pentru modificarea și completarea legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali și art.3 din Legea nr.84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale și pentru 
modificarea art.151, alin.(3) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 
 

 HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1. – Se admite candidatura depusă de către  candidatul independent Crîsta Ioan-Viorel, pentru funcția de consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Şimand. 
 
ART. 2.  - Cu drept de contestație la Judecătoria Chişineu-Criş, în termen de 24 de ore de la ora 0,00 a zilei următoare celei în care are loc afișarea prezentei hotărâri, sub sancțiunea nulității. 
 

Preşedinte: Brîndaș Lavinia  
Locţiitor:     Codrean Roman  

Membrii:      Mistreanu Maria-Silvia 
                         Andru Adrian-Augustin 

                         Goldiş Cristina 
                         Lezeu Diana-Mădălina 

  


