ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA IBĂNEŞTI
Localitatea IBĂNEŞTI, nr. 708, cod poştal 547325
Tel. 0265/538300, fax 0265/538112
e-mail: ms.ibanesti@bec.ro
BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE NR. 58___________________
Nr. 72 din 26.08.2020

PROCES - VERBAL
Încheiat în ședința din data de 26.08.2020, ora 12:00 pentru stabilirea, prin tragere la sorți, a
ordinii de înscriere pe buletinele de vot pentru alegerea Consiliului Local al Comunei Ibănești și
a Primarului Comunei Ibănești la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020
Membrii Biroului Electoral de Circumscripție Comunală nr. 58 Ibănești, s-au întrunit în ședința
convocată pentru data de 26.08.2020, ora 12:00, în următoarea componență: Dan Codruța-Alexandrina
– președinte; Băcilă Gheorghe Ioan – locțiitor; Cazac Ioana-Maria, reprezentant P.S.D.- membru;
Feier Marinel-Florin, reprezentant P.N.L. – membru; Suceava Andrei-Ionuț, reprezentant U.S.R. –
membru; Kocsis Gábor, reprezentant U.D.M.R. – membru; Ilic Maria-Petronela, reprezentant PRO
România – membru; Ciurba Ioan-Dumitru, reprezentant P.M.P. – membru; Farcaș Doris, reprezentant
A.L.D.E. – membru.
Prin Hotărârea Biroului Electoral Central nr.48 din 24.08.2020, Biroul Electoral Central a
stabilit modalitatea de aplicare unitară a prevederilor art. 58 alin.(8) și (9) din Legea nr.115/2020
pentru alegerea autorităților administrației publice locale în sensul următor:
1. În prima etapă a tragerii la sorți sunt incluse următoarele formațiuni politice:
a) partidele politice care au ca membri cel puţin 7 senatori sau 10 deputaţi sau care au obţinut
reprezentare parlamentară la scrutinul anterior;
b) organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale cu reprezentare parlamentară;
c) alianţele politice şi alianţele electorale alcătuite exclusiv din partied politice care au ca
membrii cel puțin 7 senatori sau 10 deputaţi, din partide politice care au obținut reprezentare
parlamentară la scrutinul anterior și/sau organizații ale cetățenilor aparținând minorităților naționale cu
reprezentare parlamentară
2. În etapa a doua etapă a tragerii la sorți, pentru stabilirea ordinii de înscriere pe buletinele
de vot sunt incluse partidele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale,
alianţele politice şi alianţele electorale, altele decât cele prevăzute la alin.(1).

Conform criteriilor enumerate de art.2 alin.(1) din Hotărârea Biroului Electoral Central nr.48
din 24.08.2020, la Biroul Electoral de Circumscripție Nr.58 Ibănești, se va proceda la tragerea la sorți
doar în prima etapă, (întrucât pentru celelalte etape nu sunt depuse candidaturi) la care participă
următoarele partide politice:
- Partidul Social Democrat;
- Partidul Național Liberal;
- Partidul PRO România;
- Partidul Mișcarea Populară;
Biletele cu partidele politice care participă la tragerea la sorți au fost prezentate reprezentanților
partidelor sus-menționate, împăturite, adăugate în bol și s-a procedat la tragerea la sorți.
În urma tragerii la sorți, efectuată de președintele Biroului Electoral de Circumscripție nr.58
Ibănești, ordinea de înscriere pe buletinele de vot ale candidaților la funcția de Consilier Local al
Comunei Ibănești și la funcția de Primar al Comunei Ibănești la alegerile locale din data de 27
septembrie 2020, este următoarea:

- La CONSILIUL LOCAL:
- poziția 1 – Partidul PRO România
- poziția 2 – Partidul Mișcarea Populară
- poziția 3 – Partidul Național Liberal
- poziția 4 – Partidul Social Democrat

- La PRIMAR:
- poziția 1 – Partidul Mișcarea Populară
- poziția 2 – Partidul Național Liberal
- poziția 3 – Partidul Social Democrat
Intrucât partidul PRO România nu are candidat la functia de primar al comunei Ibănești,
pozitile nr. 1,2 și 3 vor fi ocupate de celelalte partide în ordinea tragerii la sorți.
Potrivit art.3 alin.(1) din Hotărâre BEC nr.48/2020, ordinea rezultată din tragerile la sorți
efectuate conform art.1 și 2 este valabilă în cazul tuturor buletinelor de vot utilizate pentru alegerea
autorităților administrației publice locale ce urmează a fi alese la nivelul circumscripției electorale
respective.
În temeiul art.58 alin.(11) din Legea nr.115/2020, prezentul proces-verbal va fi comunicat
Prefectului Județului Mureș în termen de 24 de ore.
Prezentul proces-verbal se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Biroului Electoral
de Circumscripție Nr.58 Ibănești.și prin publicare pe pagina de internet a comunei: www.ibanesti.ro

Președinte B.E.C. Nr.58
Dan Codruța Alexandrina

Membrii:
1. Cazac Ioana-Maria - reprezentant P.S.D.
2. Feier Marinel-Florin - reprezentant P.N.L.
3. Suceava Andrei-Ionuț - reprezentant U.S.R.
4. Kocsis Gábor - reprezentant U.D.M.R.
5. Ilic Maria-Petronela - reprezentant PRO România
6. Ciurba Ioan-Dumitru – reprezentant P.M.P.
7. Farcaș Doris - reprezentant A.L.D.E.

Locțiitor
Băcilă Gheorghe Ioan

