BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE NR. 9 MIZIL
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MIZIL, 25.09.2020
HOTĂRÂREA NR.23
din data de 25.09.2020
Având în vedere prevederile art. 41 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, modificată și completată ulterior, precum şi art. 2 alin. (3) din
Legea 84/2020;
Faţă de dispoziţiile art. 4 din Legea 135/2020, din care rezultă că ,,(1) La alegerile pentru
autoritățile administrației publice locale din anul 2020, prin derogare de la prevederile art. 30 alin.
(1) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, birourile electorale ale
secțiilor de votare sunt constituite dintr-un președinte, un locțiitor și 9 membri în cazul secțiilor de
votare din comune și orașe, respectiv dintr-un președinte, un locțiitor și 11 membri în cazul
secțiilor de votare din municipii și sectoarele municipiului București. (2) În prima etapă, birourile
electorale ale secțiilor de votare se completează cu reprezentanții partidelor politice, alianțelor
politice și alianțelor electorale sau organizațiilor aparținând minorităților naționale care au grup
parlamentar în ambele Camere ale Parlamentului și care participă la alegeri în circumscripția
electorală respectivă. (3) În a doua etapă, birourile electorale ale secțiilor de votare se completează
cu reprezentanții partidelor politice și ai celorlalte formațiuni politice care au reprezentare
parlamentară la scrutinul anterior, precum și cu un reprezentant al grupului minorităților naționale
din Camera Deputaților, în numele organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale
reprezentate în acest grup parlamentar și care participă la alegerile din circumscripția electorală
respectivă. (4) În a treia etapă, birourile electorale ale secțiilor de votare se completează cu
reprezentanții partidelor politice, alianțelor politice și electorale care au ca membri cel puțin 6
senatori sau 10 deputați. (5) În a patra etapă, birourile electorale ale secțiilor de votare se
completează cu reprezentanții celorlalte partide politice, alianțe politice și alianțe electorale sau
organizații aparținând minorităților naționale, în ordinea descrescătoare a numărului de candidați
propuși;”
Față de dispozițiile art. 30 alin. (4)-(10) din Legea nr.115/2015 care prevăd că ,,Birourile
electorale ale secțiilor de votare se completează în prima etapă cu reprezentanții partidelor politice,
alianțelor politice și alianțelor electorale sau organizațiilor aparținând minorităților naționale care
au grup parlamentar în ambele Camere ale Parlamentului și care participă la alegeri în
circumscripția electorală respectivă. În cea de-a doua etapă, birourile electorale ale secțiilor de
votare se completează cu reprezentanții partidelor politice, alianțelor politice și electorale sau
organizațiilor aparținând minorităților naționale care au ca membri cel puțin 7 senatori sau 10
deputați, precum și cu un reprezentant al grupului parlamentar al minorităților naționale din
Camera Deputaților în numele organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale
reprezentate în acest grup și care participă la alegeri în circumscripția electorală respectivă. În cea
de-a treia etapă, birourile electorale ale secțiilor de votare se completează cu partidele și celelalte
formațiuni politice care au obținut reprezentare parlamentară la scrutinul anterior. În cea de-a patra
etapă, birourile electorale ale secțiilor de votare se completează cu reprezentanții celorlalte partide
politice, alianțe politice și alianțe electorale sau organizații aparținând minorităților naționale în
ordinea descrescătoare a numărului de candidați propuși conform prevederilor art. 26. (5) În
vederea desemnării membrilor biroului electoral al secției de votare, președintele biroului electoral
de circumscripție stabilește, în termen de 24 de ore de la desemnarea acestora potrivit alin. (2),
numărul de candidați propuși de fiecare partid politic, alianță politică sau alianță electorală sau
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organizații ale minorităților naționale care participă la alegeri; în același termen, partidele politice,
alianțele politice și alianțele electorale sau organizații ale minorităților naționale care participă la
alegeri care au depus liste de candidați ori propuneri de candidați pentru funcția de primar în
circumscripția respectivă sunt obligate să comunice președintelui biroului electoral de
circumscripție comunală, orășenească, municipală ori de sector, prin organizațiile locale, numele
și prenumele reprezentantului lor. Președintele biroului electoral de circumscripție comunală,
orășenească, municipală sau de sector comunică, de îndată, numele și prenumele reprezentanților
partidelor politice președintelui biroului electoral al secției de votare. Prevederile art. 26 alin.
(15) se aplică în mod corespunzător.(6) Desemnarea membrilor biroului electoral al secției de
votare se face de către președintele biroului electoral de circumscripție, pe baza comunicărilor
prevăzute la alin. (5), prin tragere la sorți.(7) Prevederile art. 26 alin. (16)-(18) se aplică în mod
corespunzător, tragerea la sorți efectuându-se de către președintele biroului electoral al secției de
votare.(8) Operațiunile de desemnare a membrilor biroului electoral al secției de votare se
consemnează într-un proces-verbal care constituie actul de învestitură.(9) Desemnarea membrilor
biroului electoral al secției de votare și încheierea procesului-verbal se fac în termen de 24 de ore
de la expirarea termenului prevăzut la alin. (5), în prezența delegaților desemnați de partidele
politice, alianțele politice și alianțele electorale sau organizații ale minorităților naționale care
participă la alegeri.(10) Birourile electorale ale secțiilor de votare se constituie la data încheierii
procesului-verbal prevăzut la alin. (8).,,
Potrivit art. 4 alin. (3) din Hotărârea 77/04.09.2020, modificată și completată Biroul
Electoral Central a stabilit că un partid politic, alianță politică, alianță electorală sau organizație a
cetățenilor aparținând minorităților naționale este considerat participant la alegeri în circumscripția
electoral respectivă dacă a propus cel puțin o candidatură definitivă pentru oricare din funcțiile de
primar, consilier local, consilier județean, președinte al consiliului județean, în comuna, orașul,
municipiul sau județul în care se afla secția de votare pentru care se face completarea,
Prin Hotărârea nr. 111/21.09.2020 a Biroului Electoral Central a stabilit că un partid politic,
alianță politică, alianță electorală sau organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale
nu poate avea mai mult de un reprezentant într-un birou electoral al unei secții de votare.
Luând act de Circulara nr. 270/BEC31PH/L/2020/22.09.2020 a Biroului Electoral de
Circumscripţie Judeţeană nr. 31 Prahova prin care se comunică candidaturile definitive la nivelul
județului Prahova;
Contestația înregistrată sub nr. 226/25.09.2020, formulată de domnul Minea Claudiu
Remus, va fi respinsă, întrucât, cu respectarea disp. art. 3 alin. (1) din Regulamentul de organizare
și funcționare a birourilor electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2020, cu
majoritatea membrilor Biroului Electoral de Circumscripție Locală nr. 9 Mizil s-a stabilit că în
ceea ce privește Alianța locală PNL USR PLUS Mizil, solicitarea acestuia de desemnare a listei
reprezentanților în birourile electorale ale secțiilor de votare din orașul Mizil nu este întemeiată,
întrucât conform art. 4 alin. (3) din Hotărârea 77/04.09.2020, modificată și completată Biroul
Electoral Central s-a stabilit că un partid politic, alianță politică, alianță electorală sau organizație
a cetățenilor aparținând minorităților naționale este considerat participant la alegeri în
circumscripția electoral respectivă dacă a propus cel puțin o candidatură definitivă pentru oricare
din funcțiile de primar, consilier local, consilier județean, președinte al consiliului județean, în
comuna, orașul, municipiul sau județul în care se afla secția de votare pentru care se face
completarea, iar din analiza candidaturilor rămase definitive pentru funcția de Primar al orașului
Mizil și pentru funcția de Consilier Local în Consiliul Local al orașului Mizil, rezultă că aceste
propuneri au fost efectuate de Alianța PNL USR PLUS Prahova.
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De asemenea, membrii care au votat împotriva acestei contestații au invocat și faptul că
ambele liste cu reprezentanții Alianței Locale PNL USR PLUS Mizil și cu reprezentanții Alianței
PNL USR PLUS Prahova au fost semnate de către Președinții PNL Prahova, USR Prahova și
PLUS Prahova, ceea ce dovedește că Lista reprezentanților Alianței Locale PNL USR PLUS Mizil
și înregistrară sub nr. 222/23.09.2020 nu a fost semnată de către președinții PNL Mizil, USR Mizil,
PLUS Mizil.
Mai mult decât atât, conform art. 7 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 ,,Candidaturile pentru
consiliile locale și consiliile județene, precum și cele pentru primari și președinți ai consiliilor
județene se propun de partidele politice sau alianțele politice constituite potrivit Legii partidelor
politice nr. 14/2003, republicată. Se pot depune candidaturi și de către alianțele electorale
constituite în condițiile prezentei legi, de către organizațiile cetățenilor aparținând minorităților
naționale prevăzute la art. 8, precum și candidaturi independente. Listele de candidați pentru
alegerea consiliilor locale și a consiliilor județene trebuie întocmite astfel încât să asigure
reprezentarea ambelor sexe, cu excepția acelora care conțin un singur candidat.„ și art. 4 alin. (3)
din Hotărârea nr. 77 republicată/22.09.2020 Biroul Electoral Central a stabilit că o alianță politică
este considerată participantă la alegeri dacă are cel putin o candidatură definitivă pentru oricare
dintre funcțiile de primar, consilier local, consilier județean, președinte al consiliului Or, din
analiza dosarelor cu candidaturi pentru funcția de primar și consilier local, dar și a hotărârilor prin
care au rămas definitive candidaturile din cadrul Biroului Electoral de Circumscripție Locală nr. 9
Mizil, rezultă că propunerile au fost făcute de către Alianța PNL USR PLUS Prahova, neexistând
nicio candidatură definitivă ca urmare a depunerii acesteia de către Alianța Locală PNL USR
PLUS Mizil.
În temeiul art. 41 alin. (2) din Legea 115/2015, potrivit cărora biroul electoral de
circumscripţie soluționează contestațiile ce privesc biroul electoral al secției de votare;
BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE NR. 9 MIZIL
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Respinge contestația formulată de domnul Minea Claudiu-Remus și înregistartă sub
nr. 226/24.09.2020.
Art. 2 Prezenta decizie se afişează la sediul Biroului Electoral de Circumscripţie nr. 9
Mizil.
Art. 3 Definitivă, în baza art.41. alin (4) din Legea nr. 115/2015.

PREŞEDINTE,

Personal tehnic auxiliar,
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➢

Locțiitor:

➢

Reprezentant PSD:

➢

Reprezentant PNL:

➢

Reprezentant USR:

➢

Reprezentant ALDE:

➢

Reprezentant UDMR:

➢

Reprezentant PMP:

➢

Reprezentant Pro România:

➢

Reprezentant Asociația Partida Romilor Pro-Europa:

➢

Reprezentant Partidul Puterii Umaniste (social-liberal):

