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Proces-verbal  
Privind desemnarea membriilor biroului electoral al secţiilor de votare 

 
 

Încheiat azi, 24.09.2020, la sediul BEC nr.36 – Comuna Mandra, 
str. Principala, nr. 364, judetul Brasov 

 Președintele Biroului Electoral de Circumscripție nr.36 – Comuna Mandra, în prezența 
locțiitorului și a membrilor din partea partidelor politice, în baza dispozițiilor art.30 din Legea 
nr.115/2015, H.G. nr.576/2020 și a Hotărârii nr.77/2020, modificată prin Hotarârea nr. 111/2020  a 
Biroului Electoral Central, am procedat la completarea birourilor electorale ale secțiilor de votare, 
astfel: 
 

1. potrivit dipozițiilor art.30 alin.1 din Legea nr.115/2015, birourile electorale ale secțiilor de 
votare sunt constituite dintr-un președinte, un locțiitor al acestuia și 9 membri în cazul 
secțiilor de votare din comuna, coroborat cu art.4 din Legea nr.135/2020 

2. în circumscripția electorală nr.36 – Comuna Mandra sunt 5 secții de votare (de la nr.373 – 
377) 

3. conform art.30 alin.5 din Legea nr.115/2015 „(5) 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; în acelaşi termen, partidele politice, 
alianţele politice şi alianţele electorale sau organizaţii ale minorităţilor naţionale care 
participă la alegeri care au depus liste de candidaţi ori propuneri de candidaţi pentru funcţia 
de primar în circumscripţia respectivă sunt obligate să comunice preşedintelui biroului 
electoral de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală ori de sector, prin 
organizaţiile locale, numele şi prenumele reprezentantului lor. Preşedintele biroului electoral 
de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală sau de sector comunică, de îndată, 
numele şi prenumele reprezentanţilor partidelor politice preşedintelui biroului electoral al 
secţiei de votare. Prevederile art. 26 alin. (15) se aplică în mod corespunzător.” 

4. reţinând adresa nr.176/12.09.2020 a BECJ nr.8 Braşov prin care comunică de candidaturi la 
funcţia de consilier judeţean şi numarul de candidaţi la funcţia de preşedinte Consiliul 
Judeţean, precum şi procesul verbal de rămânere candidaturi definitive nr.155/24.08.2020 la 
Consiliul Local al Comunei Mandra şi nr.157/24.08.2020 la funcţia de primar al Comunei 
Mandra 
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Nr. 
crt. 

Denumirea partidului politic / alianței 
politice / alianței electorale / organizației 

cetățenilor români aparținând 
minorităților naționale 

Nr. 
candidați 
la funcţia 

de 
consilier 

local  

Candidat 
la funcția 

de 
primar  

Nr. 
candidați 
la funcţia 

de 
consilier 
judeţean  

Nr. 
candidați 
la funcţia 

de 
preşedinte 

al 
Consiliului 
judeţean  

Nr.candidați 
în 

circumscripție 

1 2 3 4 5 6 7 
(col.3+...+col.6) 

1.   PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT        17 1 43 1 62 
2 PARTIDUL NATIONAL LIBERAL 17 1 43 1 62 
3.   PARTIDUL MISCAREA POPULARA 17 1 34 1 53 

4.   PARTIDUL ALIANTA LIBERALILOR SI 
DEMOCRATILOR 0 0 41 0 41 

5.   ALIANTA ELECTORALA USR PLUS 1 0 43 1 45 

6 UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ 
DIN ROMÂNIA 0 0 43 1 44 

7 ASOCIATIA PARTIDA ROMILOR PRO 
EUROPA 0 0 16 0 16 

8 PARTIDUL PRO ROMANIA 0 0 37 1 38 

9 FORUMUL DEMOCRAT AL 
GERMANILOR DIN ROMANIA 0 0 43 1 44 

10 ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE 
NATIONALA        17 1 43 1 62 

11 PARTIDUL ECOLOGIST ROMAN 17 1 0 0 18 

12 PARTIDUL ROMÂNIA MARE 0 0 7 1 8 
13 PARTIDUL VERDE 0 0 5 1 6 

 
 
 

5. raportat la dispozițiile art.5 alin.1 lit.a din Hotărârea nr.77/2020, modificată prin Hotarârea 
nr. 111/2020 a Biroului Electoral Central care menționează faptul că, în prima etapă, 
completarea se realizează cu reprezentanții partidelor politice ori ai organizațiilor cetățenilor 
aparținând minorităților naționale care au grup parlamentar în ambele Camere ale 
Parlamentului, precum şi alianţele electorale şi alinţelor politice care au în componenţă cel 
putin un partid sau o organizaţie a cetaţenilor aparţinând minoritaţilor naţionale în ambele 
Camere ale Parlamentului; completarea se face în ordinea descrescătoare a numarului 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; 

6. în raport de faptul că în componența birourilor electorale ale secțiilor de votare din Comuna 
Mandra pe lângă președinte și locțiitor, trebuie desemnați 9 membri, 

7. având în vedere că toate partidele politice și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților 
naționale care au grup parlamentar în ambele Camere ale Parlamentului care participă la 
alegeri în circumscripția respectivă, în număr de 4 –PSD, PNL, ALIANŢA ELECTORALĂ USR 
PLUS (USR), UDMR. Au depus propuneri pentru completare urmatoarele formaţiuni din cele 
4;  PSD, PNL, UDMR si ALIANŢA ELECTORALĂ USR PLUS (USR). 

8. în a doua etapă, BESV se completează cu câte un reprezentant al partidelor politice şi a 
celorlalte formaţiuni politice care au obţinut reprezentare parlamentară la scrutinul anterior, 
precum şi un reprezentant al grupului minorităților naționale din Camera Deputaţilor, în 
numele organizaţiilor cetaţenilor aparţinând minorităţilor naţionale reprezentate în acest grup 
parlamentar şi care participă la alegerile din Circumscripţia electorală respectivă; completarea 
se face în ordinea descrescătoare a numarului 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; în cazul în care 
partidul politic sau organizaţia cetaţenilor aparţinând minoritaţilor naţionale are un 
reprezentant cuprins în prima etapă, completarea se va realiza cu persoana care reprezintă a 
doua opţiune a acestora, în număr de 6 și având in vedere Hotarârea BEC nr. 111/2020, care 
prevede ca fiecare formațiune politică care participă la alegeri, are dreptul la un singur 
reprezentant, formațiunile politice care participă în etapa a doua sunt ALDE, PMP,  FDGR / 
PARTIDA ROMILOR PRO EUROPA. Au depus propuneri pentru completare urmatoarele 
formaţiuni din cele 3:  PMP, ALDE. 



9. în a treia etapă, BESV se completează cu câte un reprezentant al partidelor politice care au 
ca membrii cel puţin 6 senatori sau 10 deputaţi; completarea se face în ordinea descrescătoare 
a numarului de candidaţi pentru Consiliul Local, Primar, Consiliul Judeţean şi Preşedintele 
Consiliului Judeţean; Având in vedere Hotarârea BEC nr. 111/2020, care prevede ca fiecare 
formațiune politică care participă la alegeri, are dreptul la un singur reprezentant, singura 
formatiune care îndeplineste criteriile este PRO ROMANIA. Aceasta a  depus propuneri pentru 
completare. 

10. în a patra etapă, BESV se completează cu câte un reprezentant al celorlalte partide politice, 
alianţe politice / alianţe electorale şi organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor 
naţionale altele decat cele din etapa 1 – 3; completarea se face în ordinea descrescătoare a 
numarului 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; Întrucat nu s-au epuizat numarul membrilor cu care se 
completeaza biroul si au formulat propuneri formatiunile ADN și PER, biroul se completeaza 
cu reprezentantii formatiunilor ADN si PER. 

11. un partid politic, o alianţă politică, o alianţă electorală, o organizaţie a cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale nu poate avea mai mult de 1 reprezentant în biroul electoral al secţiei 
de votare. 

 
rezultă că, în ceea ce privește completarea birourilor electorale ale secțiilor de votare din 
circurmscripția electorală nr.36 – Comuna Mandra, completarea se va face astfel: 

- în prima etapă - PSD, PNL, ALIANŢA ELECTORALĂ USR PLUS (USR), UDMR 
-  a doua etapă –PMP, ALDE. 
- a treia etapă - PRO ROMANIA,  
- a patra etapă – ADN, PER. 

 
Astfel, se constituie Birourile Secţiilor de Votare din Comuna Mandra de la numarul 373 până la 

377 în următoarea componenţă; acestea constituind anexe de la 1 – 5, parte integranta a prezentului 
proces verbal. 

 
 
 
  
 
  Întocmit în două exemplare, din care unul afișat la avizier azi, 24.09.2020, ora 12.00. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Judecător 

BOȘTEAN-OLARIU MARIA-LAURA 


