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ROMÂNIA 

JUDEŢUL TIMIŞ 

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE NR.73 PESAC 

Alegerile autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020 

Adresa sediului BEC al localității Pesac: Comuna Pesac, nr.360, Jud.Timiș 

E-mail: tm.pesac@bec.ro Tel. 0766555667; 

Nr. 200/30.09.2020 

 

 

 

H O T Ă R Â R E 
Nr. 15 / 30.09.2020 

 
privind respingerea ca inadmisibilă a cererii de renumărare a voturilor din Secțiile de votare 

nr. 502 și nr. 503 Pesac din Circumscripția Electorală nr. 73 Pesac, Județul Timiș, formulată 

de reprezentantul legal ALDE Timiș 
 
 
 
 

Biroul Electoral de Circumscripție Comunală nr. 73 Pesac, 

Având în vedere următoarele: 

- dispoziţiile art. 27 alin. 1 lit. g și lit. h, precum și art. 95 din Legea nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii 

nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare; 

- luând în considerare prevederile art. 2 alin.3 din Legea nr.84/2020 privind prelungirea 

mandatelor autorităților administrației publice locale și pentru modificarea art. 151 alin. (3) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

- ținând cont de pct. 107 și 108 din Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor 

necesare organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru autoritățile 

administrației publice locale din anul 2020 aprobat prin H.G. nr. 576/2020, potrivit cărora 

cererile pentru anularea alegerilor într-o circumscripție electorală pot fi formulate cel mai târziu 

la data de 28 septembrie 2020; 

- văzând Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 1/01.08.2020 privind datele la care 

se consideră împlinite termenele prevăzute de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților 

administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 

215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul 

aleșilor locali, la alegerile locale din anul 2020; 

- observând solicitarea nr.62/29.09.2020 formulată de reprezentantul legal ALDE Timiș, 

transmisă prin e-mail la data de 29.09.2020, ora 06:38 (PM) și înregistrată sub nr.198/29.09.2020 

la Biroul Electoral de Circumscripție nr. 73 Pesac, ulterior împlinirii termenului pentru 

formularea cererii; 

- potrivit art.95 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare: „(1) În 

timpul operațiunilor de votare, de deschidere a urnelor, de numărare și totalizare a voturilor, 

precum și de înregistrare a rezultatului votării în procesele-verbale se pot face întâmpinări cu 

privire la aceste operațiuni. (2) Biroul electoral al secției de votare hotărăște de îndată asupra 

întâmpinărilor formulate. (3) Împotriva soluției date cu ocazia rezolvării întâmpinării se pot 

formula contestații în scris. Contestațiile se prezintă președintelui biroului electoral al secției de 

votare, care eliberează depunătorului o dovadă de primire.”; 

- așadar, întâmpinarea cu privire la modul greșit de numărare a voturilor se face în 

momentul exercitării acestei operațiuni de către membrii secției de votare după închiderea 

acesteia, întâmpinare ce este soluționată prin hotărâre de către membrii secției de votare; 

- împotriva hotărârii biroului secției de votare se poate formula contestație care va fi 

adusă de președintele secției de votare la biroul electoral de circumscripție o dată cu celelalte 

materiale, biroul electoral de circumscripție fiind competent să se pronunțe pe aceasta conform 

art. 27 alin. Lit. G din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare; 
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- din materialele rezultate din procesul de votare din 27 septembrie 2020 predate de 

secțiile de votare din Circumscripția Electorală nr. 73 Pesac, se constată că nu a fost depusă nici o 

întâmpinare în nici o secție de votare, astfel că depunerea solicitării nr.62/29.09.2020 formulată 

de reprezentantul legal ALDE Timiș apare ca inadmisibilă, omisso medio, aspect nepermis de 

lege; 

- față de considerentele expuse, în temeiul art. 39 alin. 1 lit. a și lit. g din Legea nr. 

115/2015, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art. 9 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor 

electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2020 aprobat prin Hotărârea Biroului 

Electoral Central nr. 2/2020; 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1. Respinge, ca inadmisibilă, cererea de renumărare a voturilor din Secțiile de votare 

nr. 502 și nr. 503 Pesac, Circumscripția Electorală nr. 73 Pesac, Județul Timiș, formulată de 

reprezentantul legal al Alianței Liberalilor și Democraților (ALDE) – Filiala Timiș, cerere 

înregistrată sub nr.198/29.09.2020 la Biroul Electoral de Circumscripție nr. 73 Pesac. 

 

Art. 2. Definitivă. 

 

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 9 alin. 7 din Regulamentul de organizare și 

funcționare a birourilor electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2020, aprobat prin  

Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 2/2020, prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică 

și se afișează la avizierul de la sediul Biroului Electoral de Circumscripție Comunală nr. 73 

Pesac, precum și pe site-ul instituției www.primariapesac.ro la secțiunea „ALEGERI LOCALE 

2020”. 

 

Prezenta hotărâre a fost votată cu 8 voturi “pentru”, 0 voturi "împotrivă" și 0 voturi 

"abținere"  din cei 8 membri prezenți la ședință, din totalul de 8 membri în funcție. 

  

 

 
PREŞEDINTE, 

DUMITRAȘ ANGELICA 

 

 

 

 

  

http://www.primariapesac.ro/
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