BIROUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI
Nr. 83 SUHAIA
pentru alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2020
Str. Șoseaua Dunării, nr. 220 (Sediul Primăriei Suhaia-cam.8) Suhaia,
Teleorman
Tel. 0712.014.033, fax. 0247.451.474
Email: tr.suhaia@bec.ro

Nr. 42 din 26 august 2020
PROCES – VERBAL
privind stabilirea ordinii de înscriere pe buletinele de vot pentru alegerea autorităților
administrației publice locale din 27 septembrie 2020

Președinte de ședință: Antonescu Dorina – președinte BEC nr. 83 Suhaia.
Din numărul de 9 membrii care formează biroul electoral de circumscripție, sunt
prezenți la ședință 9 membrii.
Convocarea membrilor biroului electoral de circumscripție s-a făcut telefonic de către
aparatul tehnic la dispoziția biroului.
Ședința a început la ora 13,00 și este publică.
Lucrările şedinţei sunt deschise de doamna preşedinte care constată că la şedinţă
participă un număr de 9 membrii ai biroului, după cum urmează Antonescu Dorina, Pantea
Romulus-Alex, Rîcă Luminița, Rîcă Ion, Scumpu Aurelia, Voivozeanu Emilia, Voivozeanu
Luciana, Puiu Ileana, Breban Virgil astfel fiind întrunit cvorumul necesar prevăzut de lege
pentru dezbaterea lucrărilor înscrise pe ordinea de zi.
Din partea PER participă dl Anghel Dumitru.
Din partea personalului tehnic auxiliar aferent Biroului Electoral de Circumscripţie
Comunala nr. 90, participă la şedinţă dna Lăpădat Nela-Mirela.

În continuare doamna preşedinte Anatonescu Dorina prezintă proiectul ordinii
de zi al şedinţei: tragerea la sorți pentru stabilirea numărului de ordine de pe buletinele
de vot, conform art. 58 alin. (8) și alin. (12) din Legea nr. 115/2015, cu modificarile si
completarile ulterioare și pct. 56 din Programul calendaristic aprobat prin HGR nr.
576/2020.
În continuare se trece la dezbateri.
Preşedintele informează că în perioada 08-18 august 2020 sau depus
candidaturi următoarele formațiuni politice :
1. PSD pentru funcțiile de primar și de consilieri locali, candidaturi acceptate
prin Hotărârile nr. 3-4/14.08.2020 ale BECL nr. 83 Suhaia;
2. PER pentru funcțiile de primar și de consilieri locali, candidaturi acceptate
prin Hotărârile nr. 5-6/16.08.2020 ale BECL nr. 83 Suhaia;

1

3. PNL pentru funcțiile de primar și de consilieri locali, candidaturi acceptate prin
Hotărârile nr. 7-8/18.08.2020 ale BECL nr. 83 Suhaia;
4. PMP pentru funcțiile de primar și de consilieri locali, candidaturi acceptate
prin Hotărârile nr. 9-10/18.08.2020 ale BECL nr. 83 Suhaia;
5. USR PLUS pentru funcțiile de primar și de consilieri locali, candidaturi
acceptate prin Hotărârile nr. 11-12/18.08.2020 ale BECL nr. 83 Suhaia;
Astfel, luand în considerare prevederile art. 58 alin. (8) și art. 2 alin. (1) din
Hotărârea BEC nr. 48/24.08.2020, se procedează la tragerea la sorți pentru stabilirea
numărului de ordine de pe toate buletinele de vot utilizate în Circumscripția electorală
nr. 83 Suhaia pentru alegerea primarului și a consiliului local, după cum urmează:
1. În prima etapă a tragerii la sorți pentru stabilirea ordinii de înscriere pe
buletinele de vot sunt incluse următoarele formațiuni politice:
a) Partidele politice care au ca membrii cel puțin 7 senatori sau 10 deputați
sau care au obținut reprezentare parlamentară la scrutinul anterior, astfel:
a. PSD
b. PNL
c. PMP
b) Organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale cu reprezentare
parlamentară – nu este cazul.
c) Alenațele politice și alianțele electorale alcătuite exclusive din partied
politice care au ca membrii cel puțin 7 senatori sau 10 deputați, din partied
politice care au obținut reprezentare parlamentară la scrutinul anterior
și/sau organizații ale cetățenilor aparținând minorităților naționale cu
reprezentare parlamentară – nu este cazul
Au fost confecționate 3 biletele pe care au fost inscripționate cele 3 formațiuni
politice.
După efectuarea procedurii de tragere la sorți s-a stabilit următoarea ordine pe
buletinul de vot:
1. PSD
2. PNL
3. PMP
2. În etapa a doua a tragerii la sorți pentru stabilirea ordinii de înscriere pe
buletinele de vot sunt incluse partidele politice și organizațiile cetățenilor
aparținând minorităților naționale, alianțelor politice și alianțelor electorale,
altele decât cele prevăzute la pct. 1, astfel:
a) PER
b) USR PLUS
Au fost confecționate 2 biletele pe care au fost inscripționate cele 2 formațiuni
politice.
După efectuarea procedurii de tragere la sorți s-a stabilit următoarea ordine pe
buletinul de vot:
4. PER
5. USR PLUS
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Având în vedere rezultatele de mai sus, s-a supus la vot următoarea ordine de
înscriere pe buletinele de vot:
1.
2.
3.
4.
5.

În patrulaterul nr. 1 sunt înscriși candidații PSD
În patrulaterul nr. 2 sunt înscriși candidații PNL
În patrulaterul nr. 3 sunt înscriși candidații PMP
În patrulaterul nr. 4 sunt înscriși candidații PER
În patrulaterul nr. 5 sunt înscriși candidații Alianța USR PLUS

și s-a aprobat cu unanimitate de voturi.
Prezentul proces-verbal va fi afișat pe site-ul primăriei Comunei Suhaia și pe panoul
de afișaj.
Ordinea de zi epuizându-se şedinţa se încheie.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces – verbal.

PREŞEDINTE ,
Dorina ANTONESCU

LOCŢIITOR,
Romulus-Alex PANTEA

Membrii,
1. Rîcă Luminița ______________________
2. Rîcă Ion __________________________
3. Scumpu Aurelia ____________________
4. Voivozeanu Emilia __________________
5. Voivozeanu Luciana _________________
6. Puiu Ileana _______________________
7. Breban Virgil ______________________

Participant,
Anghel Dumitru ____________________
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