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ROMÂNIA 

JUDEŢUL TIMIŞ 
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Pesac, nr.360, ap.nr.1, Jud.Timiș 
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Nr. 72 / 25.08.2020 

 

 
 

PROCES  -  VERBAL 

 
privind stabilirea numărului de ordine de pe buletinele de vot care cuprind listele de candidați 

pentru funcția de consilier local și candidații pentru funcția de primar a partidelor politice, a 

alianţelor politice și a alianțelor electorale  

 

 

 

Încheiat astăzi, 25.08.2020, în baza următoarelor acte normative: 

- prevederile art. 58 alin. 8-12 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,  

- pct. 56 din H.G. nr. 576/2020 pentru aprobarea programului calendaristic pentru 

realizarea acțiunilor necesare orgaizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru 

autoritățile administrației publice locale din anul 2020, în vederea stabilirii numărului de 

ordine a partidelor politice şi alianţelor politice sau electorale de pe buletinele de vot; 

- Anexa 1 și Anexa 2 la HOTĂRÂREA AEP nr. 8 din 21 august 2020 pentru aprobarea 

modelelor buletinelor de vot care sunt folosite la alegerile locale. 

 

Preşedintele Biroului Electoral de Circumscripţie nr.73 Pesac, doamna Dumitraș Angelica și 

loctiitorul acestuia, doamna Badescu Monica, în prezenţa reprezentanţilor partidelor politice, ai 

alianţelor politice și ai alianţelor electorale care participă la alegeri și au depus candidaturi la funcția 

de primar al Comunei  Pesac, Județul Timiș, precum și liste cu candidați pentru Consiliul Local al 

Comunei Pesac, Județul Timiș, am procedat la tragerea la sorți pentru stabilirea numărului de ordine 

de pe buletinele de vot. 

Membrii Biroului Electoral de Circumscripţie nr.73 Pesac constată că au fost depuse propuneri 

pentru candidaturi de primar și consilier local, precum și liste pentru consilieri locali din partea 

următoarilor competitor electorali: 

 Partidul Social Democrat – PSD; 

 Partidul Național Liberal – PNL; 

 Alianța USR PLUS; 

 Partidul Alianța Liberalilor și Democraților- ALDE; 

 Partidul Mișcarea Populară – PMP; 

 Partidul Pro România; 

 Asociația Partida Romilor PRO EUROPA - APRPE; 

 Candidat independent Consiliul Local – GRUIA CUZMAN. 

În conformitate cu prevederile art. 58 alin. 12 din Legea 115/2015, tragerea la sorţi a avut loc 

prezenţa: 

1. Președintelui Biroului Electoral de Circumscripție nr. 73 Pesac – Dumitraș Angelica; 
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2. Locțiitorului Președintelui Biroului Electoral de Circumscripție nr. 73 Pesac – Badescu 

Monica; 

3. Membrilor Biroului Electoral de Circumscripție nr. 73 Pesac: Trifa Alin-Cristian (PSD), 

Popescu Vasile (PNL), Deac Raluca-Alina (USR PLUS), Betea Angela-Tudora (APRPE), 

Cuciula Florentina-Daniela (PMP), Oprea Irina-Lucreția (ALDE).   

4. Candidații partidelor politice, alianţelor politice şi electorale sau organizaţii ale cetăţenilor 

aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri în Circumscripţia electorală nr. 73 

Pesac: nu au fost prezenți candidați. 

 

Pentru stabilirea persoanei care va face tragerea la sorţi în vederea stabilirii numărului de 

ordine de pe bultinele de vot ce vor fi folosite la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice 

locale din Comuna Pesac, dintre persoanele prezente, se face o tragere la sorţi separată.  

În urma tragerii la sorţi a rezultat că persoana care va face tragerea la sorţi în continuare este 

domnul Trifa Alin-Cristian. 

Având în vedere dispoziţiile art. 58 alin 8 şi 9 din Legea 115/2015 şi art 2 şi 3 din Hotărârea nr. 

48/24.08.2020 a Biroului Electoral Central privind aplicarea unitară a prevederilor art. 58 alin. 8 şi 9 

din Legea nr. 115/2015, tragerea la sorţi a numărului de ordine de pe bultinele de vot ce vor fi folosite 

la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din Comuna Pesac din data de 27 

septembrie 2020 se efectuează în două etape, astfel: 

 

I. În prima etapă a tragerii la sorți, dintre:  

a) partidele politice care au ca membri cel puţin 7 senatori sau 10 deputaţi sau care au 

obţinut reprezentare parlamentară la scrutinul anterior;  

b) organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale cu reprezentare 

parlamentară; 

c) alianțelor politice sau electorale alcătuite exclusiv din partidele politice care au ca 

membri cel puţin 7 senatori sau 10 deputaţi, din partide politice care au obţinut 

reprezentare parlamentară la scrutinul anterior și/sau organizații ale cetățenilor 

aparținand minorităților naționale cu reprezentare parlamentară, 

în care au fost incluse următoarele Partide politice, Alianţe politice sau electorale şi organizaţii 

ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale cu reprezentare parlamentară: 

1. Partidul Social Democrat – PSD; 

2. Partidul Național Liberal – PNL; 

3. Partidul Mișcarea Populară – PMP; 

4. Asociația Partida Romilor PRO EUROPA; 

5. Partidul Pro România; 

6. Partidul Alianța Liberalilor și Democraților- ALDE, 

 

a rezultat următoarea ordine de pe bultinele de vot ce vor fi folosite la alegerile pentru 

autorităţile administraţiei publice locale din Comuna Pesac din data de 27 septembrie 2020: 

1. la poziția nr. 1 pe buletinele de vot va fi înscris Partidul Pro România; 

2. la poziția nr. 2 pe buletinele de vot va fi înscris Partidul Național Liberal – PNL; 

3. la poziția nr. 3 pe buletinele de vot va fi înscris Partidul Social Democrat – PSD; 

4. la poziția nr. 4 pe buletinele de vot va fi înscris Partidul Alianța Liberalilor și 

Democraților- ALDE; 

5. la poziția nr. 5 pe buletinele de vot va fi înscris Partidul Mișcarea Populară – PMP; 

6. la poziția nr. 6 pe buletinele de vot va fi înscrisă Asociația Partida Romilor PRO 

EUROPA. 

 

II. În cea de-a doua etapă nu se impune tragerea la sorţi, în conformitate cu prevederile art. 58 

alin. 8 lit. b din Legea nr. 115/2015, singura formațiune politică care îndeplinește condițiile 

este Alianța USR PLUS, aceasta ocupând poziția nr. 7, iar potrivit alin. 10 al aceluiași articol 
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Candidatul independent pentru Consiliul Local – GRUIA CUZMAN urmează să ocupe poziția 

nr. 8,  

 

rezultând următoarea ordine de pe buletinele de vot ce vor fi folosite la alegerile pentru 

autorităţile administraţiei publice locale din Comuna Pesac din data de 27 septembrie 2020: 

 

7. la poziția nr. 7 pe buletinele de vot va fi înscrisă Alianța USR PLUS; 

8. la poziția nr. 8 pe buletinele de vot va fi înscris Candidatul independent pentru 

Consiliul Local – GRUIA CUZMAN.  

 

 Nu au existat observații referitoare la operațiunea de tragere la sorți. 

 

Având în vedere prevederile art. 58 alin. 9 din Legea 115/2015 şi art. 3 alin. 1 şi 2 din 

Hotărârea nr. 48/24.08.2020 a Biroului Electoral Central, se face o singură tragere pentru toate 

buletinele de vot ce vor fi utilizate pentru autorităţile administraţiei publice locale ce urmează să fie 

alese la nivelul Circumscripţiei electorale nr. 73 Pesac. Astfel, tragerea la sorţi este valabilă atât 

pentru buletinele de vot ce vor fi utilizate la alegerea primarului, cât şi pentru buletinele de vot 

ce vor fi utilizate la alegerea consilierilor locali. 

 

În concluzie, se stabilesc următoarele: 

 

A. numărul de ordine de pe buletinele de vot care cuprind candidații pentru funcția de 

PRIMAR în Circumscripția Comunală Nr.73 PESAC, este:  

1. Partidul Național Liberal – PNL: domnul FLUTURE DANIEL-IONEL; 

2. Partidul Social Democrat – PSD: domnul TOMA CORNEL; 

3. Alianța USR PLUS: domnul ȚAIGA VICTOR. 

B. numărul de ordine de pe buletinele de vot care cuprind candidații independenți și listele 

de candidați pentru funcția de CONSILIER LOCAL în Circumscripția Comunală Nr.73 PESAC, 

este: 

1. Partidul Pro România; 

2. Partidul Național Liberal – PNL; 

3. Partidul Social Democrat – PSD; 

4. Partidul Alianța Liberalilor și Democraților- ALDE; 

5. Partidul Mișcarea Populară – PMP; 

6. Asociația Partida Romilor PRO EUROPA; 
7. Alianța USR PLUS; 

8. Candidatul independent – GRUIA CUZMAN.  

 

Drept pentru care am procedat la încheierea prezentului proces - verbal spre cele legale. 

 

 

PREŞEDINTE,                     LOCȚIITOR, 

         DUMITRAȘ ANGELICA                BADESCU MONICA 

 

 

 

MEMBRII: 

 

TRIFA Alin-Cristian  PSD   _________ POPESCU Vasile   PNL  ________ 

DEAC Raluca-Alina USR  _________ BETEA Angela-Tudora APRPE ________ 

CUCIULA Florentina-Daniela PMP _________ OPREA Irina-Lucreția   ALDE ________ 
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