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Nr. 68/26.08.2020

Proces verbal
privind stabilirea numrului de ordinedepe buletinele de vot utilizate in

Circumscriptia electorali nr. 8 Pecica pentru alegerea primarului si a consiliului
local, la alegerile autorititilor administratiei publice locale din 27 septembrie 2020

Membrii prezenti:
Domnul PATRU RAZVAN — PRESEDINTE
Domnul DRAGOI CODRIN EDUARD — LOCTIITOR,
Domnul OPSITAR CORNEL EFREM- MEMBRU
Doamna VARTACI MONICA-ANDREEA ~ MEMBRU
Doamnul KOCSIK EMERIK- MEMBRU.
Doamna ViIRJAN TABITA MARIA-MEMBRU
Doamna PASCU LAURA-MIRELA~ MEMBRU
Domnul ANGELESCU MARIAN PETRU - MEMBRU
Domnul ILIE LEVENTE-JOZSEF -MEMBRU
Domnul OPSITAR DIMITRIE-MARIAN - MEMBRU.
Doamna MESTER ELISABETA—MEMBRU
Reprezentantiai partidelor pol prezente:
SOCA RADU (P.S.D.)
TOTOI RADU COSMIN (P.S.D.)
GRAB DANIEL-IOAN (P.N.L.)
Avandin vedere dispozitiile art. 58 alin.(8) din Legea nr.115/2015, publicata in

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 349 din 20 mai 2015, cu modificarile si
completarile ulterioare, conform c&rora ,,(8) Pentru stabilirea numdrului de ordine de pe
toate buletinele de vot utilizate intr-o circumscriptie electorala pentru alegerea
primarului si a consiliului local, pentru alegerea consiliului judefean si a pregedintelui
consiliului judefean sau pentru alegerea Consiliului General al Municipiului Bucuresti si
a primarului general, dupa caz, se procedeaza astfel:



a) in prima etapa, candidaturile depuse de partidele politice care au ca membricel
putin 7 senatori_sau 10 deputati sau care au obtinut reprezentare parlamentard la
scrutinul anterior $i organizatiile cetdfenilor apartindnd minoritdtilor nationale, precum
si aliangele politice si alianfele electorale dintre acestea se_inscriu in patrulaterele
buletinelor de vot in ordinea rezultataé din tragerea la sorti efectuaté de presedintele
birouluielectoralde circumscriptie, in prezenta majoritatii membrilor acestuia;

}) in etapa a doua, candidaturile depuse de partidele politice si organizatiile
cetétenilor apartinand minoritdtilor nationale, aliantele politice si aliantele electorale,
altele_decit cele prevdzute la lit. a), se_imprima in urmdtoarele patrulatere ale
buletinelor de vot, in ordinea rezultaté din tragerea la sorti efectuata de presedintele
birouluielectoral de circumscriptie.”

Tinand seamasi de dispozitiile art. 58 alin.(12) din Legea nr.115/2015, conform
c&rora (12) Tragerea la sorti prevéizuté la alin, (8) se face in prezenta reprezentantilor
partidelor_politice, alianfelor politice si alianfelor electorale sau organizafii ale
cetdtenilor apartindnd minoritdfilor nationale care participa la alegeri care depun liste
de candidari.”

Luand in considerare si prevederile Hot&rarii nr. 48/24.08.2020 a Biroului
Electoral Centralprivind aplicarea unitara a prevederilorart. 58, alin. (8) si (9) din Legea
nr. 115/2015,

Avand in vedere ca:
- Potrivit programului calendaristic aprobat prin H.G.nr. 576/2020, pentru aprobarea

programului calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare organizarii si desfagurarii
in bunecondifii a alegerilor pentru autoritaile administrafiei publice locale din anul2020,
completarea Biroului Electoral de Circumscriptie nr. 8 Pecica trebuie facuta cel mai
tarziu pana la data de 26.08.2020(pet. 56 din Anexa la H.G. nr, 576/2020), precum si

- Anuntul din data de 25.08.2020 privind tragerea la sorti pentru stabilirea numarului
de ordine de pe buletinele de votal Biroului Electoral de Circumscriptie nr. 8 Pecica, din
Judeful Arad,

S-a procedat la stabilirea — prin tragere la sori — numarului de ordine de pe
buletinele de vot utilizate in Circumscriptia electoral nr. 8 Pecica pentru alegerea
primarului i a consiliului local.

Domnul P&tru Razvan — Presedintele B.E.C. nr.8 Pecica — prezint& celor prezenti
procedura legala privind stabilirea numarului de ordine de pe buletinele de vot utilizate in

Circumscriptia Electorala nr.8 - OrasulPecica, pentru alegerea primarului si a consiliului
local, pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale din 27 septembrie 2020,
respectiv procedura detragere la sorti.

Potrivit Procesului-verbal nr. 65/25.08.2020 al B.E.C. nr.8 Pecica, cu ocazia
rimAnerii definitive a candidaturilor pentru alegerea autoritatilor administrafiei publice ,
locale din 27 septembrie 2020, Biroul Electoral de Circumscriptie nr. 8 Pecica a constatat
riménerea definitiva a urmatoarelor candidaturi:

I. Pentru functia de Primar al Orasului Pecica:
1.Candidat Soca Radu- Partidul Social Democrat;
2. Candidat Antal Petru - Partidul National Liberal;
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3.Candidat Béléni Gyérgy - Uniunea Democrati Maghiara din Romania
(U.D.M.R.);

4,Candidat Suciu Adrian - Partidul Miscarea Populard;
5. Candidat Cheveresan Anca Emanuela - Alianta USR PLUS.

IL. Pentru functia de Consilier local in cadrul Consiliului Localal
Orasului Pecica:
1, Partidul National Liberal - 22 Candidaturi;
2. Uniunea Democrata Maghiara din Romania - 22 Candidaturi;
3. Partidul Social Democrat- 18 Candidaturi;
4. Partidul Miscarea Popular- 21 Candidaturi;
5, Alianga USR PLUS- 18 Candidaturi;
6. Partidul Pro Romania - 7 Candidaturi;
7. Partidul Republican din Roménia — o (una) candidatura.
Pentru candidatura primelor sase partide, respectiv: Partidul National Liberal,

Uniunea Democraté a Maghiarilor din Romania, Partidul Social Democrat, Partidul
Miscarea Populari, Alianja USR PLUS,Partidul Pro Romania, atat pentru functia de
primar, cat si pentru functia de consilier local in cadrul Consiliului local al orasului
Pecica, se procedeaza la imprimarea a cate unui bilet pentru fiecare partid politic sau
alianfi electorala in parte, intrucdt acestor partide politice si aliante electorale le sunt
aplicabile prevederile art.58, alin.(8), lit. a) din Legea nr. 115/2015, conform carora:

"Pentru stabilirea numdrului de ordine de petoate buletinele de votutilizate intr-o
circumscriptie electorala pentru alegerea primarului si a consiliului local, pentru
alegerea consiliului judefean $i a presedintelui consiliului judefean sau pentru alegerea
Consiliului General al Municipiului Bucuresti si a primarului general, dupa caz, se
procedeazé astfel:

q) in prima etapa, candidaturile depuse de partidele politice care au ca membri cel
putin 7 senatori_sau_10 deputati sau care au obtinut reprezentare parlamentard la
scrutinul anterior si organizatiile cetafenilor apartindnd minoritdtilor nationale, precum
gi alianfele politice si alianfele electorale dintre acestea se_inscriu in patrulaterele
buletinelor de vot in ordinea rezultaté din tragerea la sorti efectuatd de presedintele
biroului electoral de circumscriptie, in prezenta majoritatii membrilor acestuia;

b) in etapa a doua, candidaturile depuse de partidele politice si organizatiile
cetafenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantele politice si aliantele electorale,
altele decét cele prevéizute la lit. a), se_imprimd in urmdtoarele patrulatere ale
buletinelor de vot, in ordinea rezultatd din tragerea la sorti efectuata de presedintele
biroului electoral de circumscriptie”.

in acest sens,se constatd c& Alianta electorala USR PLUS confineun partidpolitic
care are reprezentare parlamentara.(astfel cum rezulta din Procesul verbal
nr.20/BEC/L/01.08.2020 privind constituirea Biroului Electoral Central pentru alegerea
autoritatilor administratiei publice locale 2020, precum si din Adresa A.E.P. nr.
10360/31.07.2020, inregistrata la Biroul Electoral Central sub nr. 3/C/31.07.2020 privind
lista partidelor politice si a organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale



care au ca membri cel putin 7 senatori sau 10 deputati sau care au obtinut reprezentare
parlamentarala scrutinul anterior),

Personalul tehnic auxiliar tehnoredacteaza si imprim& un numar de 6 (sase) bilete
pentru tragerea la sorfi pe care sunt trecute denumirea urmitoarelor formatiuni
politice/aliante politice sau electorale dup’ cum urmeazi:

1. Partidul Miscarea Populara (P.M.P.)
2. Partidul Social Democrat (P.S.D.)
3. Alianta USR PLUS
4. Partidul National Liberal (P.N.L.)
5. Uniunea Democrata a Maghiarilor din Romania (U.D.M.R.)
6. Partidul Pro Romania

Pe fiecare din aceste sase bilete pentru tragerea la sorti, mentionate mai sus, s-a
aplicat stampila de control a Biroului Electoral de Circumscriptie nr. 8 Pecica si
semnatura presedintelui B.E.C.nr. 8 Pecica.

Pentru candidatura Partidului Republican din Romania, pentru functia de
consilier local in cadrul Consiliului Local al Orasului Pecica nu s-a procedat la
imprimarea unuibilet pentru tragerea la sorfi, intrucdt acestuia i se aplic& prevederile art.
58, alin. (8), lit.b) din Legeanr. 115/2015:

"b) in etapa a doua, candidaturile depuse de partidele politice si organizatiile
cetdfenilor apartindnd minoritatilor nationale, alianfele politice si alianfele electorale,
altele decat cele prevadzute la lit. a), se imprima in urmdtoarele patrulatere ale
buletinelor de vot, in ordinea rezultaté din tragerea la sorti efectuata de presedintele
biroului electoral de circumscriptie”.

Presedintele B.E.C.nr.8 Pecica prezinta si citeste celor prezenti la operatiunea de
tragere la sorfi cu ocazia stabilirii numaruluide ordine de pe buletinele de votutilizate in
Circumscriptia Electorala nr. 8 - Orasul Pecica, pentru alegerea primarului si a consiliuluilocal, pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale din 27 septembrie 2020,
cele 6 (sase) bilete pentru tragereala sorfi pe care sunt tehnoredactate denumirea celor 6
(sase) formatiuni politice/aliante politice sau electorale: Partidul Social Democrat
(P.S.D.), Partidul National Liberal (P.N.L.), Uniunea Democraté Maghiara din Romania
(U.D.M.R.), Partidul Pro Roménia (Pro Roménia), Partidul Migcarea Populara (P.M.P.),
Alianja USR PLUS,aratandc& pe acestea exista aplicati stampila de control a Biroului
Electoral de Circumscriptie Electorali nr. 8 - Orasul Pecica si semnatura domnului
Presedintelui B.E.C. nr.8 Pecica, procedand in continuare la introducerea fiecdruibilet
pentru tragerea la sorfi pentru cele sase formatiuni politice/aliante politice sau electorale
in cele sase bile de extragere pentru tragerea la sorfi.

in urmaefectuarii tragerii la sorfi in prima etapa de catre Presedintele B.E.C.nr.8
Pecica, a rezultat urmatoarea ordinedeinscriere pe buletinele de vot:

I. Pentru alegerea PRIMARULUI:
- Pozifia nr. 1 — Candidat Suciu Adrian (P.M.P)
- Pozitia nr. 2— Candidat Soca Radu (P.S.D.)
~ Pozitia nr. 3 - Candidat Cheveresan Anca-Emanuela (USR PLUS)
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- Pozitia nr. 4 — Candidat AntalPetru (P.N.L.)
- Pozitia nr. 5— Candidat Boloni Gyérgy (U.D.M.R.)

II. Pentru alegerea CONSILIULUI LOCAL:
- Pozitia nr. 1 — Partidul Miscarea Populara (P.M.P) 21 candidaturi
- Pozitia nr. 2 — Partidul Social Democrat (P.S.D.) 18 candidaturi
- Pozitia nr. 3 — Alianta USR PLUS18 candidaturi
- Pozitia nr. 4— Partidul National Liberal (P.N.L.) 22 candidaturi
- Pozitia nr. 5 — Uniunea Democrata a Maghiarilor din Romania (U.D.M.R) 22

candidaturi
- Pozitia nr. 6 — Partidul Pro Romania 7 candidaturi
- Pozifia nr. 7— Partidul Republican din Romania | candidatura

Pentru candidatura Partidului Republican din Romania, pentru functia de consilier
local in cadrul Consiliului Local al Orasului Pecica nu s-a procedat la imprimarea unui
bilet pentru tragerea la sorti, intrucdt acestuia i se aplicd prevederile art. 58, alin. (8),
lit.b) din Legea nr. 115/2015, citat mai sus, astfel incat a rezultat urmatoarea ordine de
inscriere pe buletinele de vot:

III. Pentru alegerea CONSILIULUI LOCAL:
- Pozitia nr.7— Partidul Republican din Roménia — o (una) candidatura
in urma finaliz&rii efectuatii tragerii la sorti de catre Presedintele B.E.C.nr.8 Pecica,

s-a stabilit numarului de ordine de pe buletinele de vot utilizate in Circumscriptia
Electorala nr. 8 - Orasul Pecica, pentru alegerea primarului si a consiliului local, pentru
alegerea autoritatilor administratiei publice locale din 27 septembrie 2020, dupa cum
urmeaza:

I. Pentru alegerea PRIMARULUI:
- Pozitia nr. 1 — Candidat Suciu Adrian (P.M.P)
= Pozifia nr. 2 — Candidat Soca Radu (P.S.D.)
- Pozitia nr. 3 — Candidat Cheveresan Anca-Emanuela (USR PLUS)
- Pozitia nr. 4— Candidat AntalPetru (P.N.L.)
- Pozitia nr. 5— Candidat Béléni Gyérgy (U.D.M.R.)

IL.Pentru alegerea CONSILIULUI_ LOCAL:
- Pozitia nr. 1 — Partidul Miscarea Populara (P.M.P)
- Pozitia nr. 2 — Partidul Social Democrat (P.S.D.)
- Pozitia nr. 3— Alianta USR PLUS
- Pozitia nr. 4— Partidul National Liberal (P.N.L.)
- Pozitia nr. 5— Uniunea Democrata a Maghiarilor din Romania (U.D.M.R)
- Pozitia nr. 6 — Partidul Pro Romania
- Pozitia nr. 7 — Partidul Republican din Romania.



Rezultatul tragerii la sorfi in cadrul Biroului Electoral de Circumscriptie nr. 8 Pecica
se va introduce de catre personalul tehnic auxiliar in aplicatia Sistemului Informatic de
Centralizare a alegerilor locale din 2020-sectiunea Biroul Electoral de Circumscriptie nr.
8 Pecica.

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal, care se va afisa la sediul
Biroul Electoral de Circumscripfie Electorala nr. 8 Orasul Pecica si pe pagina de internet
a Orasului Pecica: https://pecica.ro/ (in dreapta paginii)- “/nformayii publice” — ,,Biroul
Electoral de Circumscriptie nr. 8 al Orasului Pecica”.

Ordinea stabilita potrivit prezentului proces verbal se comunica prefectului de catre
presedintele biroului electoral de circumscriptie orageneasca, in termen de 24 deore de la
efectuarea tragerii la sorti, potrivit prevederilor art. 58, alin, (11) din Legea nr. 15/2015,
privind alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii
administrafiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea
Legii nr. 393/2004 privind statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile
ulterioare.

Prezentul proces-verbal a fost intocmit in data de 26.08.2020, ora 18,30 in doud

Doamnul KOCSIK EMERIK- MEMBRU

Doamna ViRJAN TABITA MARIA-MEMBRU

Doamna PASCU LAURA-MIRELA— MEMBRU

Domnul ANGELESCU MARIAN PETRU - MEMBRU.

Domnul ILIE LEVENTE-JOZSEF -MEMBRU

Domnul OPSITAR DIMITRIE-MARIAN

Doamna MESTER ELISABETA


