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BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE NR.8  
ORAŞUL PECICA 

Oraș Pecica, str. nr.2, nr. 150 (în incinta sediului Primăriei Orașului 
Pecica 

Tel: 0790238717; fax: 0257 468.633  
E-mail: ar.pecica@bec.ro 

Pagină Internet: https://pecica.ro/ (în dreapta paginii)- “Informaţii publice” – „Biroul Electoral 
de Circumscripție nr. 8 al Oraşului Pecica” 

 
Se va scana şi arhiva electronic după semnare!  

 
Nr. …./24.09.2020 

Anexa nr. 9 la Procesul verbal  
de completare a componenţei Birourilor secţiilor de votare din 

circumscripţia B.E.C. nr.8 Pecica 
 
 

Având în vedere dispoziţiile art. 31 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea 
autorităților administrației publice locale, conform cărora „Birourile electorale ale 
secţiilor de votare au următoarele atribuţii: 

a) primesc de la primari listele electorale permanente, copiile de pe listele electorale 
complementare şi listele electorale suplimentare şi asigură condiţiile necesare în vederea 
verificării acestora de către alegători; 

b) primesc de la birourile electorale de circumscripţie buletinele de vot pentru 
alegătorii care urmează să voteze la secţia respectivă, ştampila de control şi ştampilele 
cu menţiunea "VOTAT"; 

c) conduc operaţiunile de votare şi iau toate măsurile de ordine în localul secţiei de 
votare şi în jurul acesteia; 

d) numără voturile şi consemnează rezultatul votării pentru circumscripţiile electorale 
pentru care s-a votat la secţia respectivă, în mod distinct pentru consiliul local, pentru 
primar, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti, pentru consiliul judeţean şi 
pentru preşedintele consiliului judeţean, respectiv pentru Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti; 

e) rezolvă întâmpinările referitoare la propria lor activitate; 
f) întocmesc şi înaintează biroului electoral de circumscripţie dosarele prevăzute la 

art. 96; 
g) predau, cu proces-verbal, biroului electoral de circumscripţie, buletinele de vot 

întrebuinţate şi necontestate, precum şi pe cele anulate, listele electorale utilizate, 
ştampilele şi celelalte materiale necesare votării; 

h) verifică, prin mijloace electronice, legalitatea exercitării dreptului de vot, conform 
art. 85, precum şi corelaţiile din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării, 
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prevăzute la art. 94 alin. (3), conform procedurii stabilite prin hotărâre a Biroului 
Electoral Central.” 

Se declară ca fiind legal investit Biroul Electoral al secției de votare nr.158, în 
următoarea componență: 
Nr. 
Crt
. 

   Funcția   Nume 
 

Prenume         C.N.P.     Domiciliul Nr. telefon Partid/ 
alianță 
politică 

1. Președinte  Dragoș  Elisabeta    - 

2. Locțiitor Kun Iuliana-
Martina 

   - 

3. Membru Simo Aniko    UDMR 
4. Membru Marele Gavrilă    PNL 
5. Membru Șofrone Adrian    Alianța USR 

PLUS 
6. Membru Flore  Nicolae    PMP 
7 Membru Kondrat Răzvan-

Marian 
   PRO 

ROMÂNIA 
8 Membru Crăsneanu Erika    PPU 
9 Membru Baltă Geanina-

Henrieta 
   PRR 

10 Membru Baciș  Ioan-
Tudorel 

   PSD 

11 Membru Stănculescu Mircea    PSLC 
 
 

       

           Președinte B.E.C. nr.8 Pecica,                               Locțiitor B.E.C. nr.8 Pecica, 

                Pătru Răzvan                                                               Drăgoi Codrin Eduard 


