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MUNICIPIUL FAGARAS

Proces-verbal
Privind desemnarea membrilor Birourilor Electorale ale Secţiilor de Votare 

de pe raza Municipiului Făgăraş

încheiat azi, 24.09.2020, la sediul BEC nr.3 -  Municipiul Făgăraş, 
Str.Republicii nr.3, judeţul Braşov

Văzând dispoziţiilor art.30 alin.i din Legea nr.115/2015 coroborat cu art.4 din Legea 
nr.135/2020, potrivit cărora birourile electorale ale secţiilor de votare sunt constituite dintr-un 
preşedinte, un locţiitor al acestuia şi 11 membri în cazul secţiilor de votare din municipii,

Văzând că în circumscripţia electorală nr.3 ~ Municipiul Făgăraş sunt 23 secţii de votare 
numerotate de la nr.200 -  222.

Văzând art.30 alin.5 din Legea nr.115/2015 potrivit căruia „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; ”

Văzând procesul verbal din data de 23.09.2020 prin care a fost stabilit numărul de candidaţi 
propuşi de fiecare partid politic, alianţă politică sau alianţă electorală sau organizaţii ale minorităţilor 
naţionale care participă la alegeri

Văzând dispoziţiile art.30 alin.4 din Legea nr.115/2015 potrivit 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.”

Ţinând seama de faptul că un număr de 11 formaţiuni politice au depus propuneri pentru 
completarea Birourilor Electorale ale Secţiilor de Votare de pe raza Municipiului Făgăraş.

Având în vedere că în componenţa birourilor electorale ale secţiilor de votare din Municipiul 
Făgăraş, pe lângă preşedinte şi locţiitor, trebuie desemnaţi 11 membri, nu mai este necesară parcurgerea 
celor 4 etape prevăzute de art.30 alin.4 din Legea nr.115/2015 pentru partajarea propunerilor de 
candidaţi.

Preşedintele Biroului Electoral de Circumscripţie nr.3 -  Municipiul Făgăraş, în prezenţa 
locţiitorului şi a reprezentantului AUR -  d-na Borta Raluca Maria, în baza dispoziţiilor art.30 din Legea 
nr.115/2015, H.G. nr.576/2020, a Hotărârii nr.77/2020 a Biroului Electoral Central, a Hotărârii 
nr.110/2020 a Biroului Electoral Central şi a Hotărârii nr.111/2020 a Biroului Electoral Central am 
procedat la completarea Birourilor de Votare ale Secţiilor de Votare de la nr.200 -  la nr.222 din 
Circurmscripţia electorală nr.3 -  Municipiul Făgăraş, conform anexelor de la 1 -  23, parte integranta a 
prezentului proces verbal.

întocmit în două exemplare, din care unul afişat la avizie 7091:2020, ora 16.15.
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