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Huedin, str.Horea nr.1 (sala de sedinte)
telefon/fax 0364140290
e-mail cj.huedin@bec.ro
PROCES -VERBAL încheiat azi 25.08.2020 cu ocazia stabilirii numărului de
ordine de pe buletinele de vot utilizate în circumscripţia electorală nr. 6
Huedin pentru alegerea Primarului Orașului Huedin şi a Consiliului Local
Huedin
Conform art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2015, pentru stabilirea numărului de ordine
de pe toate buletinele de vot utilizate într-o circumscripţie electorală pentru alegerea primarului
şi a consiliului local, pentru alegerea consiliului judeţean şi a preşedintelui consiliului judeţean
sau pentru alegerea Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi a primarului general, după
caz, se procedează astfel:
a)în prima etapă, candidaturile depuse de partidele politice care au ca membri cel puţin
7 senatori sau 10 deputaţi sau care au obţinut reprezentare parlamentară la scrutinul anterior şi
organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi alianţele politice şi
alianţele electorale dintre acestea se înscriu în patrulaterele buletinelor de vot în ordinea
rezultată din tragerea la sorţi efectuată de preşedintele biroului electoral de circumscripţie, în
prezenţa majorităţii membrilor acestuia;
b)în etapa a doua, candidaturile depuse de partidele politice şi organizaţiile cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice şi alianţele electorale, altele decât cele
prevăzute la lit. a), se imprimă în următoarele patrulatere ale buletinelor de vot, în ordinea
rezultată din tragerea la sorţi efectuată de preşedintele biroului electoral de circumscripţie.
Conform Hotărârii nr. 48/24.08.2020, în prima etapă a tragerii la sorți pentru stabilirea
ordinii de înscriere pe buletinele de vot sunt înscrise următoarele formațiuni politice: a)
partidele politice care au ca membri cel puțin 7 senatori și 10 deputați sau care au obținut
reprezentare parlamentară la scrutinul anterior; b) organizațiile cetățenilor aparținând
minorităților naționale cu reprezentare parlamentară; c) alianțele politice și alianțele electorale
alcătuite exclusiv din partidele politice care au ca membri cel puțin 7 senatori sau 10 deputați,
din partidele politice care au obținut reprezentare parlamentară la scrutinul anterior și/sau
organizații ale cetățenilor aparținând minorităților naționale cu reprezentare parlamentară;
(2)În a doua etapă a tragerii la sorți pentru stabilirea ordinii de înscriere pe buletinele
de vot sunt incluse partidele politice și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților
naționale, alianțele politice și alianțele electorale, altele decât cele prevăzute la alin. (1)
Având în vedere prevederile legale menționate anterior s-a procedat la tragerea la sorți
pentru determinarea ordinii candidaților pe buletinele de vot, sens în care s-a procedat astfel:
În prima etapă a tragerii la sorți desfășurată conform prevederilor art. 58 alin. (8) lit. a) și
art. 2 alin. (1) din Hotărârea nr. 48/24.08.2020 a Biroului Electoral Central au intrat următoarele
formațiuni politice: PNL, PSD, PMP, PRO ROMÂNIA, ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR
„PRO-EUROPA” și UDMR.
S-a procedat la tragerea la sorți, prima etapă, pentru determinarea ordinii pe buletinele de
vot pentru Consiliul Local al Orașului Huedin, iar ordinea rezultată este următoarea:
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Poziția 1 – PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL (PNL)
Poziția 2 – PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT (PSD)
Poziția 3 – ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR ”PRO-EUROPA”
Poziția 4 – PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ (PMP)
Poziția 5 – PARTIDUL PRO ROMÂNIA
Poziția 6 – UNIUNEA DEMOCRATĂ A MAGHIARILOR DIN ROMÂNIA
(UDMR)
Conform prevederilor art. 58 alin. (8) lit. b) și art. 2 alin. (2) din Hotărârea nr.
48/24.08.2020 a Biroului Electoral Central s-a procedat la tragerea la sorți în a doua etapă, pentru
determinarea ordinii pe buletinele de vot pentru Consiliul Local al Orașului Huedin, iar ordinea
rezultată este următoarea:
Poziția 7 – ALIANȚA USR-PLUS
Poziția 8 – ERDÉLYI MAGYAR NÉPPÁRT – PARTIDUL POPULAR MAGHIAR
DIN TRANSILVANIA (EMNP – PPMT);
Ultima poziție nr. 9 de pe buletinul de vot pentru Consiliul Local al Orașului Huedin
aparține candidatului independent MATIȘ HOREA-DORIN, coform art. 58 alin. (10) din Legea
115/2015, care prevede pentru fiecare candidat independent, inclusiv pentru candidaţii
independenţi la funcţia de primar şi cea de preşedinte al consiliului judeţean, se imprimă un
patrulater distinct în partea finală a buletinului de vot, în care aceştia sunt înscrişi în ordinea
înregistrării candidaturilor.
În ceea ce privește ordinea de pe buletinele de vot privind candidații la funcția de primar
al Orașului Huedin, ținând cont de prevederile art. 58 alin. (9) din Legea nr. 115/2015, ordinea
de pe buletinele de vot pentru funcția de primar al Orașului Huedin este următoarea:
Poziția 1 – candidatul din partea PARTIDULUI NAȚIONAL LIBERAL (PNL), domnul
MOROȘAN MIRCEA;
Poziția 2 – candidatul din partea PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT (PSD), domnul
DEMEA SABIN-MUGUREL;
Poziția 3 – candidatul din partea PARTIDULUI PRO ROMÂNIA, domnul
GIURGIUMAN FILIP-GEORGE;
Poziția 4 – candidatul din partea ALIANȚEI USR-PLUS, domnul CIOTA MARIUSIOSIF.
Urmează a se proceda conform prevederilor art. 58 alin. (11) din Legea 115/2015, respectiv
ordinea stabilită potrivit alin. (8)-(10) se comunică prefectului de către preşedintele biroului

electoral de circumscripţie judeţeană, respectiv de către preşedinţii birourilor Biroul
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electorale de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală şi de sector al
municipiului Bucureşti, în termen de 24 de ore de la efectuarea tragerii la sorţi.
Tragerea la sorți a avut loc în prezența tuturor membrilor Biroului Electoral de
Circumscripție nr. 6 Huedin. Reprezentanții partidelor politice (filialele județene ale partidelor)
au fost informați telefonic de către personalul auxiliar tehnic din cadrul Biroului Electoral de
Circumscripție nr. 6 Orașul Huedin, conform notelor telefonice întocmite.
Prezentul proces-verbal se va afișa la sediul Biroului Electoral de Circumscripție nr. 6
Huedin și pe https://primariahuedin.ro/alegeri-locale-2020/

Președinte,
judecător Crina-Cristina Capota

