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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” 

 
 

 
Nr. 82/13.09.2020 

 
Anunţ privind depunerea tabelului cu numele şi prenumele 

reprezentanţilor partidelor politice în birourile electorale al secţiilor de 
votare constituite la nivelul oraşului Pecica şi localităţilor arondate. 

 
În conformitate cu prevederile  
- art. 30, alin. (5) din Legea1 nr. 115/2015 (pentru alegerea autorităților 

administrației publice locale, …) publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 349 din 20 mai 2015, cu modificările şi completările ulterioare, 

- art. 4 din Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru 
autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, precum şi a unor 
măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a acestora, precum şi 

- art. 2, alin. (3) din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor 
autorităţilor administraţiei publice locale şi … 

                     
1 Art. 30 alin. 5 din Legea nr. 115/2015 are următorul conţinut: 
„În vederea desemnării membrilor biroului electoral al secţiei de votare, preşedintele biroului 

electoral de circumscripţie stabileşte, în termen de 24 de ore de la desemnarea acestora potrivit alin. 
(2), numărul de candidaţi propuşi de fiecare partid politic, alianţă politică sau alianţă electorală sau 
organizaţii ale minorităţilor naţionale care participă la alegeri; în acelaşi termen, partidele politice, 
alianţele politice şi alianţele electorale sau organizaţii ale minorităţilor naţionale care participă la 
alegeri care au depus liste de candidaţi ori propuneri de candidaţi pentru funcţia de primar în 
circumscripţia respectivă sunt obligate să comunice preşedintelui biroului electoral de circumscripţie 
comunală, orăşenească, municipală ori de sector, prin organizaţiile locale, numele şi prenumele 
reprezentantului lor. Preşedintele biroului electoral de circumscripţie comunală, orăşenească, 
municipală sau de sector comunică, de îndată, numele şi prenumele reprezentanţilor partidelor politice 
preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare. Prevederile art. 26 alin. (15) se aplică în mod 
corespunzător.” 
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- pct. 83 din Anexă la H.G. nr. 576/2020 privind Programul calendaristic 
pentru realizarea acțiunilor necesare organizării și desfășurării în bune 
condiții a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 
2020, coroborat cu prevederile  

- art. 4 din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 77/04.08.2020 privind 
constituirea birourilor electorale ale secțiilor de votare,  

Până în data de miercuri, 23 septembrie 2020 la orele 24,00, partidele 
politice, alianțele politice și alianțele sau organizaţiile ale minorităţilor 
naţionale care participă la alegeri în circumscripția electorală nr. 8 – Orașul 
Pecica, vor comunica Biroului Electoral de Circumscripție nr. 8 Pecica – 
prin înregistrare la sediul din B.E.C. nr.8 Pecica din Pecica, str.2, nr.150 (în 
intervalul orelor 9-16), sau la nr. de fax.: 0257-468.633 ori în format 
electronic pe adresa de e-mail:  ar.pecica@bec.ro – sub forma unui tabel care 
să cuprindă următoarele: numărul secției de votare, numele, prenumele, codul 
numeric personal, domiciliul sau reședința, precum și datele de contact ale 
reprezentanților acestora în birourile electorale ale secțiilor de votare 
(numărul de telefon și/sau adresa de e-mail). 

 
Președinte B.E.C.nr.8, 

Jud. Pătru Răzvan 
____________________ 

Se va afişa posta pe pagina de Internet şi se va afişa la panoul B.E.C.8 Pecica! 
 

 


