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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 josul paginii)- “Arhiva Ştiri şi informaţii publice” – 
„Biroul Electoral de Circumscripție nr. 8 al Oraşului Pecica” 

 
Se va scana şi arhiva electronic după semnare!  

 
Nr. 101./24.09.2020 

 
Proces verbal  

de completare a componenţei Birourilor secţiilor de votare din 
circumscripţia B.E.C. nr.8 Pecica 

 
 

Având în vedere dispoziţiile art. 30, alin. (4) şi 6)-8) din Legea nr. 115/2015 pentru 
alegerea autorităților administrației publice locale, conform cărora: 

„Birourile electorale ale secţiilor de votare se completează în prima etapă cu 
reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale sau 
organizaţiilor aparţinând minorităţilor naţionale care au grup parlamentar în ambele 
Camere ale Parlamentului şi care participă la alegeri în circumscripţia electorală 
respectivă.  

În cea de-a doua etapă, birourile electorale ale secţiilor de votare se completează 
cu reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice şi electorale sau organizaţiilor 
aparţinând minorităţilor naţionale care au ca membri cel puţin 7 senatori sau 10 deputaţi, 
precum şi cu un reprezentant al grupului parlamentar al minorităţilor naţionale din 
Camera Deputaţilor în numele organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor 
naţionale reprezentate în acest grup şi care participă la alegeri în circumscripţia 
electorală respectivă.  

În cea de-a treia etapă, birourile electorale ale secţiilor de votare se completează cu 
partidele şi celelalte formaţiuni politice care au obţinut reprezentare parlamentară la 
scrutinul anterior.  

În cea de-a patra etapă, birourile electorale ale secţiilor de votare se completează 
cu reprezentanţii celorlalte partide politice, alianţe politice şi alianţe electorale sau 
organizaţii aparţinând minorităţilor naţionale în ordinea descrescătoare a numărului de 
candidaţi propuşi conform prevederilor art. 26. 
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 (6) Desemnarea membrilor biroului electoral al secţiei de votare se face de către 
preşedintele biroului electoral de circumscripţie, pe baza comunicărilor prevăzute la alin. 
(5), prin tragere la sorţi. 

 (7) Prevederile art. 26 alin. (16) - (18) se aplică în mod corespunzător, tragerea la 
sorţi efectuându-se de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare. 

 (8) Operaţiunile de desemnare a membrilor biroului electoral al secţiei de votare se 
consemnează într-un proces-verbal care constituie actul de învestitură”. 

Luând în considerare şi dispoziţiile art. 26 alin. (16) - (18) din Legea1 nr. 115/2015, 
Ţinând seama de reglementările speciale ale art. 4 din Legea2 nr. 135/2020, 

                                                 
1 Dispoziţiile art. 26 alin. (16) - (18) din Legea nr. 115/2015 prevăd următoarele: 
 „(16) Persoanele care au calitatea de reprezentanţi ai unui partid politic, ai unei alianţe politice sau 

alianţe electorale ori organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la 
alegeri în biroul electoral de circumscripţie se stabilesc în ordinea menţionată în comunicarea prevăzută 
la alin. (14). 

 (17) În cazul în care două sau mai multe partide politice, alianţe politice sau alianţe electorale ori 
organizaţii ale minorităţilor naţionale care participă la alegeri au propus acelaşi număr de candidaţi, 
reprezentanţii lor fac parte din biroul electoral de circumscripţie, în limita locurilor neocupate de 
reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale aflate, potrivit alin. (15), 
într-o situaţie mai favorabilă; dacă prin aplicarea acestei prevederi nu este posibil ca reprezentanţii 
tuturor partidelor politice, ai alianţelor politice şi alianţelor electorale sau organizaţii ale minorităţilor 
naţionale care participă la alegeri aflate, în situaţie de egalitate, să fie incluşi în componenţa biroului 
electoral, preşedintele acestuia procedează la tragerea la sorţi, în prezenţa delegaţilor partidelor 
politice, ai alianţelor politice şi alianţelor electorale în cauză. 

 (18) În cazul în care partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale sau organizaţiile 
minorităţilor naţionale care participă la alegeri nu nominalizează reprezentanţi, preşedintele biroului 
electoral de circumscripţie procedează la completarea biroului, incluzând în acesta, prin tragere la sorţi, 
persoane care nu fac parte din niciun partid politic. Tragerea la sorţi se face dintr-o listă întocmită 
potrivit alin. (8), în termen de 24 de ore de la solicitarea preşedintelui biroului electoral de 
circumscripţie.” 

2 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, 
are următorul conţinut: 

 (1) La alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, prin derogare de la 
prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare, birourile 
electorale ale secţiilor de votare sunt constituite dintr-un preşedinte, un locţiitor şi 9 membri în cazul 
secţiilor de votare din comune şi oraşe, respectiv dintr-un preşedinte, un locţiitor şi 11 membri în cazul 
secţiilor de votare din municipii şi sectoarele municipiului Bucureşti. 

(2) În prima etapă, birourile electorale ale secţiilor de votare se completează cu reprezentanţii 
partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale sau organizaţiilor aparţinând minorităţilor 
naţionale care au grup parlamentar în ambele Camere ale Parlamentului şi care participă la alegeri în 
circumscripţia electorală respectivă. 

 (3) În a doua etapă, birourile electorale ale secţiilor de votare se completează cu reprezentanţii 
partidelor politice şi ai celorlalte formaţiuni politice care au reprezentare parlamentară la scrutinul 
anterior, precum şi cu un reprezentant al grupului minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor, în 
numele organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale reprezentate în acest grup 
parlamentar şi care participă la alegerile din circumscripţia electorală respectivă. 
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Având în vedere precizările suplimentare din Hotărârea nr. 77/4.09.2020 a 
Biroului Electoral Central, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 
110/21.09.2020 privind modificarea art.5 din Hotărârea nr.77/04.09.2020 a Biroului 
Electoral Central privind constituirea birourilor electorale ale secțiilor de votare, 

Întrucât – în raport cu modificările legislative aduse prin Legea nr. 202/2020 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală – a fost adoptată, de 
către Biroul Electoral Central, Hotărârea nr. 111/21.09.2020 privind interpretarea 
unitară a prevederilor art. 30 alin. 5 din Legea nr. 115/1015, prin care s-a statuat că (..) 
„un partid politic, o alianţă politică, o alianţă electorală sau o organizaţie a cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri nu poate avea, într-un birou 
electoral al unei secţii de votare, mai mult de un reprezentant”, 

Ţinând seama şi că, în conformitate cu art. 1 alin. 2 din Hotărârea BEC nr. 
77/04.09.2020, ”Birourile electorale ale secţiilor de votare nu pot funcţiona cu mai puţin 
de 5 membri”, acesta fiind numărul minim cu care pot funcţiona birourile electorale ale 
secţiilor de votare, 

Luând în considerare şi precizările din Circulara nr.1142/22.09.2020 emisă de 
Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 2 Arad privind modificările aduse prin 
Legea nr.202/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie 
electorală în raport de care a fost adoptată Hotărârea nr.111/21.09.2020 a Biroului 
Electoral Central, 

Întrucât prin Procesul-verbal din data de 12.09.2020 al Autorității Electorale 
Permanentă privind tragerea la sorți a președinților și locțiitorilor birourilor electorale 
ale secțiilor de votare, au fost stabiliţi preşedinţii şi locţiitorii celor 9 secţii de votare 
constituite în circumscripţia B.E.C. nr.8 Pecica,  

Ţinând seama de numele reprezentanţilor în B.S.V. comunicate de partidele şi 
alianţele care participă la alegerile din 27.09.2020 în circumscripţia B.E.C. nr.8 Pecica,  

S-a procedat la constituirea Birourilor secţiilor de votare din circumscripţia B.E.C. 
nr.8 Pecica conform precizărilor din Circulara nr.1142/22.09.2020 emisă de Biroul 
Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 2 Arad, astfel: 

1) În prima etapă, birourile electorale ale secţiilor de votare se completează cu câte 
un reprezentant al partidelor politice şi al organizaţiilor cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale care au grup parlamentar în ambele Camere ale Parlamentului, 
precum şi al alianţelor electorale şi alianţelor politice care au în componenţă cel puţin 
un partid politic sau o organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care 
au grup parlamentar în ambele Camere ale Parlamentului; completarea se face în 
ordinea descrescătoare a numărului de candidaţi pentru consiliul local, primar, consiliul 

                                                 
(4) În a treia etapă, birourile electorale ale secţiilor de votare se completează cu reprezentanţii 

partidelor politice, alianţelor politice şi electorale care au ca membri cel puţin 6 senatori sau 10 
deputaţi. 

 (5) În a patra etapă, birourile electorale ale secţiilor de votare se completează cu reprezentanţii 
celorlalte partide politice, alianţe politice şi alianţe electorale sau organizaţii aparţinând minorităţilor 
naţionale, în ordinea descrescătoare a numărului de candidaţi propuşi." 
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judeţean şi preşedintele consiliului judeţean; în cazul în care există acelaşi număr de 
candidaţi, stabilirea ordinii de completare se face prin tragere la sorţi; 

Raportat la situaţia candidaturilor definitive înregistrate la nivelul judeţului Arad, 
menţionăm că, în temeiul tezei I al art.5 lit. a), birourile electorale ale secţiilor de votare 
se completează cu câte un reprezentant al partidelor politice şi al organizaţiilor cetăţenilor 
minorităţilor naţionale care au grup parlamentar în ambele Camere ale Parlamentului, 
respectiv: PSD, PNL, UDMR, precum şi( conform tezei a II a lit. a) al alianţelor electorale 
şi alianţelor politice care au în componenţă cel puţin un partid politic sau o organizaţie a 
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au grup parlamentar în ambele Camere 
ale Parlamentului, respectiv: Alianţele USR PLUS, PSLC, cu precizarea că completarea 
se va face în ordinea descrescătoare a numărului de candidaţi pentru consiliul local, 
primar, consiliul judeţean şi preşedintele consiliului judeţean. 

2) În a doua etapă, birourile electorale ale secţiilor de votare se completează cu 
câte un reprezentant al partidelor politice şi al celorlalte formaţiuni politice care au 
obţinut reprezentare parlamentară la scrutinul anterior, precum şi cu un reprezentant 
al grupului minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor, în numele organizaţiilor 
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale reprezentate în acest grup parlamentar şi 
care participă la alegerile din circumscripţia electorală respectivă; completarea se face 
în ordinea descrescătoare a numărului de candidaţi pentru consiliul local, primar, 
consiliul judeţean şi preşedintele consiliului judeţean; în cazul în care există acelaşi 
număr de candidaţi, stabilirea ordinii de completare se face prin tragere la sorţi; 

Având în vedere adresa Autorităţii Electorale Permanente nr.3/C/31.07.2020 
înregistrată la Biroul Electoral Central şi publicată pe site-ul acestuia, prin care au fost 
comunicate partidele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale 
care au obţinut reprezentare parlamentară la scrutinul anterior (11 decembrie 2016), 
acestea fiind: PSD, USR, UDMR, ALDE şi PMP şi Grupul parlamentar al minorităţilor 
naţionale) 

Ţinând cont că, prin Hotărârea BEC nr. 111/21.09.2020 s-a statuat că (..) „un partid 
politic, o alianţă politică, o alianţă electorală sau o organizaţie a cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale care participă la alegeri nu poate avea, într-un birou electoral al 
unei secţii de votare, mai mult de un reprezentant”, în cea de a doua etapă vor intra 
reprezentanţii Partidului Mişcarea Populară (PMP), Partidului Alianţei Liberalilor 
şi Democraţilor (ALDE) şi reprezentanţii minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor 
(Uniunea Culturală a Rutenilor din România, Uniunea Sârbilor din România, Uniunea 
Ucrainienilor din România etc.), în măsura în care au propus candidaturi definitive, astfel 
cum sunt definite de art. 4 alin. 3 din Hotărârea BEC nr.77/04.09.2020. 

3) În a treia etapă, birourile electorale ale secţiilor de votare se completează cu câte 
un reprezentant al partidelor politice care au ca membri cel puţin 6 senatori sau 10 
deputaţi precum şi cu câte un reprezentant al alianţelor politice şi alianţelor electorale 
care au în componenţă cel puţin un partid politic care are ca membri cel puţin 6 senatori 
sau 10 deputaţi; completarea se face în ordinea descrescătoare a numărului de candidaţi 
pentru consiliul local, primar, consiliul judeţean şi preşedintele consiliului judeţean; în 
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cazul în care există acelaşi număr de candidaţi, stabilirea ordinii de completare se face 
prin tragere la sorţi; 

În această etapă deşi îndeplinesc criteriul prevăzut de lit. c a art.5 mai multe 
formaţiuni politice, respectiv: PSD, PNL, USR, UDMR, PMP, ALDE şi PRO 
ROMÂNIA, ţinând cont de Hotărârile BEC nr. 110/21.09.2020 şi 111121.09.2020, 
completarea se va face cu reprezentanţii partidului Pro România, întrucât celelalte 
partide/alianţe au participat în etapele anterioare prevăzute la art.5 lit. a) şi b) din 
Hotărârea B.E.C. nr. 77/04.09.2020, astfel cum a fost modificat prin Hotărârea BEC nr. 
110/21.09.2020. 

4) În a patra etapă, conform art.5 lit. d) din B.E.C. nr. 77/04.09.2020, astfel cum 
a fost modificat prin Hotărârea BEC nr. 110/21.09.2020, „în a patra etapă, birourile 
electorale ale secţiilor de votare se completează cu câte un reprezentant al celorlalte 
partide politice, alianţe politice, alianţe electorale şi organizaţii ale cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor naţionale, altele decât cele prevăzute la lit. a) -c); 

Completarea se face în ordinea descrescătoare a numărului de candidaţi pentru 
consiliul local, primar, consiliul judeţean şi preşedintele consiliului judeţean; în cazul în 
care există acelaşi număr de candidaţi, stabilirea ordinii de completare se face prin 
tragere la sorţi. ” 

Deci în această a patra etapă vor fi desemnaţi în B.S.V.-uri reprezentanţi din: 
- Partidul România Mare (PRM); 
- Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal)(PPU); 
- Partidul Republican din România (PRR); 
- Partidul Ecologist Român (PER). 
 
Aceste partide au propus candidaţi – cu excepţia Partidului Republican din 

România(PRR)3– numai pentru Consiliul judeţean Arad şi pentru preşedintele acestuia, 
conform Procesului-Verbal nr. 538/24.08.2020 (încheiat de B.E.J. 2 Arad). 

5) În a cincea etapă, conform art. 5 alin. 4) din Hotărârea nr. 77/2020 a Biroului 
Electoral Central: 

„În situaţia în care, în urma parcurgerii celor patru etape pentru completare, se 
constată că partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile 
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale nu au comunicat numărul de reprezentanţi 
care să asigure funcţionarea birourilor electorale ale secţiilor de votare cu numărul 
minim de membri prevăzut la art. 1 alin. (2), acestea se completează, la data de 24 
septembrie 2020, cu persoane înscrise în Corpul experţilor electorali, la solicitarea 
preşedintelui biroului electoral de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală sau 
de sector al municipiului Bucureşti; solicitarea va fi formulată în scris şi se va transmite 
de îndată către Autoritatea Electorală Permanentă; completarea până la atingerea 
numărului minim de membri se face de către preşedintele biroului de electoral 
circumscripţie comunală, orăşenească, municipală sau de sector a municipiului Bucureşti 

                                                 
3Partidul Republican din România are şi un candidat la Consiliul Local Pecica.  
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în a cărei rază teritorială se află secţia de votare respectivă, pe baza listei transmise de 
Autoritatea Electorală Permanentă”. 

În cazul Birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite în circumscripţia 
B.E.C. nr.8 Pecica a fost posibilă completarea componenţei acestor birouri cu numărul 
minim legal fără a mai fi necesară apelarea la etapa a cincea. 

Având în vedere faptul că a fost completat cu un număr de 7 membri biroul electoral 
al secţiei de votare, se procedează la investirea tuturor birourilor electorale ale secţiilor de 
votare din circumscripţia nr.8 Pecica, după cum urmează: 

1. Secţia de votare nr.150 – Casa de Cultură Doru Ioan Petescu Pecica, 
Pecica, str.2, nr.66 

2. Secţia de votare nr.151 – Liceul Teoretic Gheorghe Lazăr Pecica, 
Pecica, str.2, nr.37 

3. Secţia de votare nr.152 -- Clădire privată (Cantina I.A.S.), Pecica, str.3, 
nr.102 

4. Secţia de votare nr.153 – Primăria Pecica, Pecica, str.2, nr.150 
5. Secţia de votare nr. 154 – Şcoala Primară nr.2 Pecica, Pecica, str.401, 

nr.128  
6. Secţia de votare nr.155 – Şcoala Primară nr.3 Pecica, Pecica, str.1, 

nr.220 
7. Secţia de votare nr.156 – Şcoala Primară nr.1 Pecica, Pecica, str.304, 

nr.45  
8. Secţia de votare nr.157 – Primăria Turnu, Oraş Pecica, Turnu, str.1, 

nr.245, ap.1 
9. Secţia de votare nr.158 – Şcoala Primară Sederhat, Oraş Pecica, 

Sederhat, str.1, nr.80. 
 
Investirea Birourilor Electorale ale secţiilor de votare s-a efectuat conform anexelor 

1-9, care fac parte din prezentul proces-verbal. 
La prezentul proces-verbal se atașează și anexele 1-9, care fac parte din prezentul 

proces-verbal. 
În privinţa căii de atac ce poate fi formulată împotriva prezentului proces-verbal, se 

reţine că, potrivit art. 41 alin. 1 din Legea nr. 115/2015, „(1) Contestaţiile asupra 
modului de organizare şi asupra componenţei birourilor electorale se pot face în termen 
de 48 de ore de la desemnarea preşedinţilor şi a locţiitorilor acestora sau, după caz, de 
la completarea birourilor electorale cu reprezentanţii partidelor politice, alianţelor 
politice sau alianţelor electorale ori organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor 
naţionale care participă la alegeri.”. Acest termen a fost redus la jumătate, respectiv la 
24 de ore, conform art. 2 alin. 3 din Legea4 nr. 84/2020. 

                                                 
4 Potrivit art. 2 alin. 1 din Legea nr. 84/2020, „ (1) Prin derogare de la prevederile art. 10 alin. 

(1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru 
modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările 
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Termenul se calculează conform art. 123 alin. 2 din Legea nr.115/2015, care 
prevede că „Termenele pe ore prevăzute de prezenta lege încep să curgă de la ora 0,00 a 
zilei următoare”. 

Totodată, conform art. 41 alin. 2 din Legea nr. 115/2015, „(2) Contestaţiile se 
soluţionează de biroul electoral de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală 
sau de sector al municipiului Bucureşti, dacă privesc biroul electoral al secţiei de votare, 
de biroul electoral de circumscripţie judeţeană sau a municipiului Bucureşti, dacă privesc 
biroul electoral de circumscripţie comunală, orăşenească sau municipală, respectiv de 
sector al municipiului Bucureşti, de Biroul Electoral Central, dacă privesc biroul 
electoral de circumscripţie judeţeană sau a municipiului Bucureşti, şi de Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, dacă privesc Biroul Electoral Central, în termen de două zile de la 
înregistrarea contestaţiilor. 

Raportat la reglementările arătate mai sus, se reţine că împotriva prezentului proces-
verbal se poate formula contestaţie la Biroul Electoral de Circumscripție nr. 8 Pecica în 
termen de 24 de ore de la ora 0,00 a zilei următoare celei în care are loc afișarea prezentului 
act, conform art. 41 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 115/2015, coroborat cu art. 2 alin. (3) din 
Legea nr. 84/2020 şi cu art. 123 alin. 2 din Legea nr.115/2015. 

Prezentul proces-verbal a fost întocmit în data de 24.09.2020, ora 18,00 în două 
exemplare originale: unul afișat la sediul Biroul Electoral de Circumscripție nr. 8 Pecica 
și unul la registratură. 

Prezentul proces-verbal se va afişa şi pe pagina de Internet alocată Biroului Electoral 
de Circumscripție nr. 8 Pecica. 
 

             Președinte B.E.C.nr.8,                                                                        Locțiitor B.E.C.nr. 8, 
          Pătru Răzvan                                     Drăgoi Codrin Eduard 

                                                 
ulterioare, data alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020 se stabileşte 
prin lege organică, cu cel puţin 60 de zile înaintea votării. 

Potrivit art. 2 alin. 3 din Legea nr. 84/2020, „(3) În cazul prevăzut la alin. (1), termenele 
prevăzute de Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia duratei 
campaniei electorale, a termenului pentru depunerea candidaturilor şi a termenului de 24 de ore, se 
reduc la jumătate. Dacă din operaţiunea de reducere la jumătate a termenelor rezultă fracţiuni de zile 
egale sau mai mari de 12 ore, rotunjirile se fac în plus; fracţiunile mai mici de 12 ore nu se iau în calcul”. 


