ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE COMUNALA NR. 38
GENERAL BERTHELOT
str. Principala, nr. 30, judetul Hunedoara, sediul Primariei
telefon: 0254770531 ; fax: 0254770515; E-mail: hd.generalberthelot@bec

Nr. 34/26.08.2020
PROCES VERBAL
al sedintei Biroului Electoral al Circumscriptie Comunale nr. 38 General Berthelot,

La sedinta sunt prezenti:
PRE$EDINTE - Mihaila Carmen Nicoleta
LOCTHTOR - Arbazanovici Marinela
Reprezentantii partidelor/minoritatilor,
Barastean Zinuca, reprez. PSD -absent
Jancu Petronela, reprez. PNL
Dumbuleu Robert Gabriel, reprez.USR
Grosan Mariana, reprez. UDMR
Macovei Maria Minela reprez. PRO ROMANIA - absent
Martinescu Rodica Marioara, reprez. PMP
- Voiconi Maria Didina, reprez. MINORITATI
Sedinta biroului electoral este condusa de Presedintele Biroului electoral al circumscriptiei
comunale nr. 38 General Berthelot - doamna Mihaila Carmen Nicoleta
Se prezinta Ordinea de zi de catre presedintele biroului:
I.Stabilirea numarului de ordine a forrnatiunilor politice pe buletinele de vot utilizate in
circumscriptia electorala cornunala nr. 38 General Berthelot, In temeiul prevederilor art. 58 alin. 8 ~i

alin. 12 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru
modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si
completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile ~i completarile
ulterioare,
II.
Adoptarea unei hotarari privind stabilirea dimensiunilor buletinului de vot, pentru
alegerea autoritatilor adrninistratiei publice locale din 27 09.2020, m temeiul prevederilor art. 58
alinl-6 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru
modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si
completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile ~i cornpletarile
ulterioare, art.2 alin 3 din Legea nr. 84/2020, punctul 47 din anexa la H.G. nr. 576/2020
Se aproba cu unanimitate de voturi ordinea de zi.
Problemele mscrise pe ordinea de zi se supun dezbaterii biroului electoral in ordinea inscrierii:
I.
Stabilirea numarului de ordine a formatiunilor politice pe buletinele de vot utilizate in
circumscriptia electorala cornunala nr. 38 General Berthelot.
Se constata ca prin adresa nr. 2/5011/29.07.2020 transmisa Biroului Electoral Central de
Autoritatea Electorala Permanenta prin adresa cu nr. 10360/31.07.2020 inregistrata la Biroul Electoral

central cu nr, 3/C/BEC/L/2020 din 31.07.2020, secretarul general al Camerei Deputatilor a comunicat
lista partidelor politicc si ai organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care au ca
membri eel putin 10 deputati si lista partidelor politice si ai organizatiilor cctatenilor apartinand
minoritatilor nationale care au obtinut reprczentare parlarnentara la scrutinul anterior (1 ldecembrie
2016), dupa cum urmeaza: Partidul Social Democrat, Partidul National Liberal, Uniunea Salvati
Romania, Uniunea Democrats Maghiara din Romania, PartiduJ Alianta Liberalilor ~i Dernocratilor ALDE, Partidul Miscarea Populara ~i Partidul Pro Romania;
in temeiul prevederilor art. 58, alin. 8, lit. a din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea
autoritatilor adrninistratiei publice locale, pentru modificarca Legii adrninistratiei publice locale nr.
215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor
locali, cu modificarile si completarile ulterioare, ~i a prevederilor Hotararii nr. 48/24.08.2020 a
Biroului Electoral Central privind aplicarea unitara a prevederilor art. 58 alin. (8) ~i (9) din Legea nr.
115/2015 pentru alegerea autoritatilor adrninistratiei publice locale, pentru modificarea Legii
administratiei publice locale nr. 215/2001, precum ~i pentru modificarea ~i completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul alesilor locali,
Biroul electoral procedeaza la efectuarea tragerii la sorti a ordinii pe buletinele de vot pentru
partidele care se incadreaza In prima etapa, respectiv: PSD, PNL, PRO ROMANIA, UNIUNEA

SALVATI ROMANIA.

Pentru partidele enumerate mai sus care se incadreaza In prima etapa au fost realizate biletele
cu numele partidului, care au fost introduse intr-o cutie.
Domnul DUMBULEU ROBERT extrage din cutie biletele si da citire numele partidului. Au
fost extrase biletelele in urmatoarea ordine:
1. PRO ROMANIA
2.USR
3.PSD
4.PNL
Ordinea de mai sus reprezinta ordinea pe buletinele de vot pentru partidele care au participat
la prima etapa.
Yn temeiul prevederilor art. 58, alin. 8, lit. b din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea
autoritatilor adrninistratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.
215/2001, precum ~i pentru modificarea ~i completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor
Jocali, cu modificarile si cornpletarile ulterioare, la tragerea la sorti In a doua etapa participa
candidaturile depuse de partidele politice si organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor
nationale, aliantele politice si aliantele electorale, altele decat cele prevazute la lit. a), respectiv

PLUS.
A vand in vedere ca nu mai exista inregistrate la BEC nr. 38 General Berthelot si alte
candidaturi din cele prevazute la art. 58 alin 8 lit b din Legea 115/2015, nu se va proceda la tragerea
la sorti iar numarul pe buletinul de vot a PLUS va fi In continuarea numerelor stabilite in prima etapa.
in urma tragerii la sorti in temeiul art. 58 din Legea nr. 115/2015 rezulta urmatoarea ordine pe
buletinele de vot ce vor fi utilizate In Circumscriptia electorala nr. 38 General Berthelot la alegerile
locale din 27 septembrie 2020:
1. PRO ROMANIA
2. USR
3. PSD
4.PNL
5. PLUS

