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BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE NR. 8 
ORASUL RUPEA 

 
                    PROCES VERBAL  
 
 
 Incheiat azi  26.08.2020 ora 11,00  cu ocazia tragerii la sorti  a numarului de  
ordine pe buletinele de vot pentru formatiunile politice care participa la alegeri in 
localitatea Rupea, judetul Brasov  
  
 In conformitate cu prevederile art. 58 alin 8 si 12 din legea nr. 115/2015 pentru 
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,  precum si Hotararea BEC 
nr. 48/24.08.2020 privind aplicarea unitara a prevederilor legale mai sus amintite , s-a 
procedat  la tragerea la sorti  a numarului de  ordine pe buletinele de vot pentru 
formatiiunile politice  care participa la alegeri in localitatea Rupea, judetul Brasov , 
rezultand urmatoarea ordine, in doua etape: 
 In etapa I, respectand prevederile art. 58 alin. 8  lit. a) din legea nr. 115/2015 
pentru pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificarile si 
completarile ulterioare si art. 2 alin. 1 lit. a,b,c din Hotararea BEC nr. 48/24.08.2020 
privind aplicarea unitara a prevederilor legale mai sus amintite au intrat la tragerea la 
sorti urmatoarele formatiuni politice:  
 Uniunea Democrata a Maghiarilor din Romania, Partidul Pro Romania, Partidul 
National Liberal, Forumul Democrat al Germanilor din Romania, Partidul Social 
Democrat, Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor din Romania  
 
 In urma tragerii la sorti efectuata in prezenta unui numar de 7 membrii ai BECL 
nr. 8 Rupea precum si reprezentanti ai partidelor politice prezenti , a rezultat umatoarea 
ordine: 
 

Numarul 1 - Partidul Pro Romania 

Numarul 2 - Uniunea Democrata a Maghiarilor din Romania 

Numarul 3 - Forumul Democrat al Germanilor din Romania 

Numarul 4 - Partidul National Liberal, 

Numarul 5 - Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor din Romania 

Numarul 6 - Partidul Social Democrat 
 
In etapa II, respectand prevederile art. 58 alin. 8 lit. b  din legea nr. 115/2015 pentru 
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 
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administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificarile si 
completarile ulterioare si art. 2 alin. 2  din Hotararea BEC nr. 48/24.08.2020 privind 
aplicarea unitara a prevederilor legale mai sus amintite au intrat la tragerea la sorti 
urmatoarele formatiuni politice:  
 
 Alianta USR PLUS  
 
 
 Avand in vedere ca este singura formatiune politica din etapa a II a tragerii la 

sorti, numarul de ordine pe buletinul de vot este 7 .  
 Aceasta va fi ordinea inscrierii pe buletinul de vot pentru  
alegerea Consiliului Local al orasului Rupea.  
 
 Pentru  buletinul de vot  pentru alegerea Primarului orasului Rupea , ordinea 
inscrierii candidatilor este cea prevazuta de art. 58 alin. 9 din  legea nr. 115/2015 pentru 
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, interpretat potrivit art. 3 
din Hotararea BEC nr. 48/24.08.2020 privind aplicarea unitara a prevederilor legale mai 
sus amintite, astfel:  

1. Pro Romania , 2. PNL , 3. PSD  
 
 In conformitate cu art 58 alin. 10 din  legea nr. 115/2015 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare, 
candidatul independent Danciu Radu Ioan va ocupa ultimul partulater de buletinul de vot, 
respectiv cel cu numarul 4  
 
 Astfel, ordinea inscrierii pe buletinul de vot pentru alegerea 
Primarului orasului Rupea, va fi urmatoarea:  
 
 Numarul 1 – MOISE MARIA CODRUȚA – Pro Romania  

 Numarul 2 – OPRIȘ ALEXANDRU  - PNL 

 Numarul 3 – BĂRDAȘ NICOLAE LIVIU – PSD 

 Numarul 4 – DANCIU RADU IOAN – candidat independent  
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   Drept pentru care s- a incheiat prezentul proces verbal, in 2 exemplare originale  unul la 
birou, unul pentru afisare , iar cate o copie cpentru fiecare membru.  
            
 
 

   BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE 
                                  LOCȚIITOR: 
     Av. Blidea Gheorghe   
  
 
Membrii : Deac Ileana Szuszana Rozalia  
       Homorozean Maria  
      Boldi Laura Gabriela  
      Urse Stanca   
      Sălăjean Maria Cristina 
      Bundea Carmen  


