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PROCES-VERBAL
Încheiat azi 13 septembrie 2020
privind stabilirea numărului de candidați propuși de fiecare partid politic,
alianță politică sau alianță electorală sau organizații ale minorităților
naționale care participă la alegeri, pentru alegerea autorităților administrației
publice locale din 27 septembrie 2020
Procesul Verbal nr.120527/12.09.2020 emis de A.E.P. privind desemnarea
președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora,
înregistrat la B.E.C. nr. 8 Pecica sub nr.79/12.09.2020.
Procesul verbal nr.61/24.08.2020 încheiat cu ocazia rămânerii definitive a
candidaturilor pentru alegerea autorităților administrației publice locale din 27
septembrie 2020 prin care s-a constatat rămânerea definitivă a candidaturilor pentru
funcția de PRIMAR al Orașului Pecica și pentru funcția de CONSILIER în cadrul
Consiliului Local al Orașului Pecica;
Adresa nr. 1011/07.09.2020 a BIROULUI ELECTORAL DE
CIRCUMSCRIPȚIE JUDEȚEANĂ NR. 2 ARAD înregistrată cu nr. 74/08.09.2020
la Biroul Electoral de Circumscripție Electorală nr. 8 – Orașul Pecica prin care se
comunică numărul candidaților propuși de fiecare partid politic, alianță politică,
alianță electorală sau organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale
pentru Consiliul județean Arad și pentru președintele acestuia, conform Procesului
Verbal nr. 538/24.08.2020 încheiat cu ocazia rămânerii definitive a candidaturilor;
În conformitate cu prevederile art. 30, alin. (5) din Legea nr. 115/2015
pentru alegerea autorităților administrației publice locale, conform cărora „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 conformitate cu pct. 82, din Anexa 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, președintele Biroului Electoral de Circumscripție Electorală
nr. 8 - Orașul Pecica, pe baza documentelor menționate mai sus.
1. Se stabilește numărul de candidați propuși de fiecare partid politic, alianță
politică sau alianță electorală sau organizații ale minorităților naționale care participă
la alegeri, pentru alegerea autorităților administrației publice locale din data de 27
septembrie 2020, pentru funcţia de Primar al Oraşului Pecica şi pentru funcţia de
Consilier local în cadrul Consiliului Local al Oraşului Pecica, după cum urmează:

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

Număr de
candidați
propuși
pentru
Consiliul
Local
18

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL

22

1

PARTIDUL PRO ROMÂNIA
PARTIDUL MIȘCAREA
POPULARĂ
ALIANȚA USR PLUS
UNIUNEA DEMOCRATĂ
MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA

7

-

21

1

18

1

22

1

1

-

Partidele politice, alianțele
politice, alianțele electorale și
organizațiile cetățenilor aparținând
minorităților naționale

PARTIDUL REPUBLICAN DIN
ROMÂNIA

Număr de
candidați
propuși
pentru
Primar
1

2. Se stabilește numărul de candidați propuși de fiecare partid politic, alianță
politică sau alianță electorală sau organizații ale minorităților naționale care participă
la alegeri, pentru alegerea autorităților administrației publice locale din data de 27
septembrie 2020, pentru Consiliul judeţean Arad şi pentru preşedintele acestuia,
conform PV nr.538/24.08.2020 (încheiat de B.E.J. 2 Arad) cu ocazia rămânerii
definitive a candidaturilor şi Circularei nr. 1011/07.09.2020 a Biroului Electoral de
Circumscripție nr.2 Arad după cum urmează:
Nr. Partidul politic, alianța politică, Nr.
candidați
Crt. alianța electorală sau organizație a pentru Consiliul
cetățenilor
aparținând Județean Arad
minorităților naționale
1.
2.
3.
4.

Partidul Mişcarea Populară
Uniunea Democrată Maghiară din
România
Platforma Social-Liberal Creştină
- PSLC
Partidul Pro România
2

40
40

Nr. de candidați
pentru
președintele
Consiliului
Județean Arad
1
1

40

1

40

1

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Alianţa USR PLUS
Partidul Naţional Liberal
Partidul România Mare
Partidul Puterii Umaniste (SocialLiberal)
Partidul Republican din România
Partidul Ecologist Român

40
40
8
40

1
1
1
1

40
7

1
1

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal, iar în exercitarea
atribuțiilor prevăzute de dispozițiile art. 3, alin. (2) din Hotărârea BEC nr. 77/2020
Biroul Electoral de Circumscripție Electorală nr. 8 - Orașul Pecica va aduce la
cunoștință publică, prin afișare la sediul biroului electoral de circumscripție, la loc
vizibil, numărul de candidați propuși de fiecare partid politic, alianță politică sau
alianță electorală sau organizații ale minorităților naționale care participă la alegeri,
pentru alegerea autorităților administrației publice locale din 27 septembrie 2020.
Prezentul Proces Verbal a fost întocmit în data de 13.09.2020, ora 16,00 şi
transmis în format electronic spre verificare şi exprimarea acordului de către
membrii Biroului Electoral de Circumscripție nr. 8 Pecica.
Domnul Pătru Răzvan – Președinte B.E.C. nr.8 Pecica – este co-redactor
(împreună cu doamna consilier juridic Munteanu Violeta) al prezentului Proces
Verbal şi de acord asupra celor consemnate.
Şi-au dat acordul on-line asupra conţinutului procesului verbal:
- Domnul Drăgoi Codrin Eduard – locțiitor al președintelui,
- Domnul Opșitar Cornel Efrem – reprezentant P.N.L.
- Doamna Vârtaci Monica-Andreea – reprezentant P.S.D.
- Domnul Kocsik Emerik – reprezentant U.D.M.R.- Doamna Vîrjan Tabita-Maria, reprezentant Pro România (Pro România),
- Doamna Pascu Laura-Mirela, reprezentant Uniunea Salvați România,
- Domnul Angelescu Marian Petru – reprezentant Partidul Mișcarea Populară;
- Domnul Ilie Levente-Jozsef – reprezentant ALDE;
- Domnul Opşitar Dimitrie-Marian-reprezentant P.N.L.;
- Doamna Meşter Elisabeta-reprezentant U.D.M.R.
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