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Nr. 78/24.09.2020 

 

 

 

PROCES VERBAL  
încheiat azi 24.09.2020 

cu ocazia completării Biroului Electoral al Secției de Votare nr. 317 – Rănușa 

cu reprezentanţii partidelor politice,  alianțelor politice și alianțelor electorale  

 care participă la  alegerile din data de 27.09.2020 

 

  În conformitate cu prevederile 

- prevederile art. 30 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice 

locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru 

modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si 

completarile ulterioare,  

- art. 4 din Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile administraţiei 

publice locale din anul 2020, precum şi a unor măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a 

acestora, 

- pct. 83, 86 din Anexa la H.G. nr. 576/2020 privind Programul calendaristic pentru realizarea 

acțiunilor necesare organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru autoritățile 

administrației publice locale din anul 2020, 

- Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 77/04.09.2020 privind constituirea birourilor electorale 

ale secțiilor de votare, 

- Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 110/21.09.2020 pentru modificarea Hotărârii Biroului 

Electoral Central nr. 77/04.09.2020 privind constituirea birourilor electorale ale secțiilor de 

votare, 

- Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 111/21.09.2020 privind interpretarea unitară a 

prevederilor art. 30 alin.(5) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației 

publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum și 

pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali și ale art. 4 

din Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice 

locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestora, 

- Comunicatul nr. 60/18.09.2020 privind data și ora la care se desfășoară procedura de 

completare a birourilor electorale ale secțiilor de votare nr. 316 Moneasa și 317 Rănușa care a 

fost afișat la sediul Biroului Electoral de Circumscriptie nr. 45 Moneasa și pe site-ul Comunei 

Moneasa la secțiunea Alegeri Locale 2020, la data de 18.09.2020 

- Comunicatul nr. 59/18.09.2020 privind numărul de candidați propuși de fiecare partid politic, 

alianță politică, alianță electorală sau organizație a cetățenilor aparţinând minorităţilor naţionale 

care participă la alegeri în circumscripţia electorală, reprezentat de numărul de candidaţi pentru 

Consiliul Judeţean Arad şi pentru preşedintele acestuia, precum şi pentru Consiliul Local al 

Comunei Moneasa şi primar al comunei  Moneasa care a fost afișat la sediul Biroului Electoral de 

Circumscripție nr. 45 Moneasa și pe site-ul Comunei Moneasa la secțiunea Alegeri Locale 2020, 

la data de 18.09.2020 

- Adresa nr. 1142/22.09.2020, a Biroului Electoral Județean nr.2 Arad, 

- Adresa nr. 1011/07.09.2020 a Biroului Electoral Județean nr.2 Arad, 
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Președintele Biroului Electoral de Circumscripţie nr. 45 Moneasa, în prezența tuturor membrilor 

săi, a procedat la desemnarea membrilor Biroului Electoral al Secției de Votare nr. 317 Rănușa cu 

reprezentanţii partidelor politice, alianțelor politice și alianțelor electorale care participă la alegeri. În 

acest sens am constatat că, în termenul legal prevăzut de art. 4 din Hotărârea nr. 77 a Biroului 

Electoral Central, respectiv 23.09.2020,  au depus propuneri de reprezentanţi în Biroul Electoral al 

Secției de Votare nr. 317 Rănușa  următoarele partide politice: 

 

- Partidul Mișcarea Populară – Filiala Judeţeană Arad, adresa nr. 90/11.09.2020 

înregistrată la Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 45 Moneasa sub nr. 

66/22.09.2020: 

 Bortiș Flavia Bianca Mara, domiciliată în comuna Moneasa, judeţul Arad 

 

- Partidul Naţional Liberal – Filiala Judeţeană Arad, adresa nr. 451/16.09.2020 

înregistrată la Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 45 Moneasa sub nr. 

67/22.09.2020: 

 Butariu Mariana, domiciliată în comuna Moneasa, judeţul Arad 

 Valea Diana Roxana, domiciliată în comuna Moneasa, judeţul Arad,  

 Stan Aurelian Sorin, domiciliat în comuna Moneasa, judeţul Arad,  

 

- Uniunea Democrată Maghiară din România – Organizaţia Judeţeană Arad, adresa nr. 

FN/09.09.2020 înregistrată la Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 45 Moneasa sub 

nr. 69/22.09.2020: 

 Pop Junjan Nicolae, domiciliată în comuna Moneasa, sat Rănușa, județul Arad,   

 

- Partidul Pro România – Filiala Arad, adresa nr. 195/14.09.2020 înregistrată la Biroul 

Electoral de Circumscripţie nr. 45 Moneasa sub nr. 71/23.09.2020: 

 Balea Ioana Ofelia, domiciliată în comuna Moneasa Sat Rănușa, județul Arad,   

 

- Alianța USR +PLUS – Filiala Arad, adresa nr. 45/23.09.2020 înregistrată la Biroul 

Electoral de Circumscripţie nr. 45 Moneasa sub nr. 72/23.09.2020: 

 Mercea Marius Lucian, domiciliat în comuna Moneasa, sat Rănușa, jud. Arad,  

 

- Partidul România Mare  – Filiala Arad, adresa nr. 32/23.09.2020 înregistrată la Biroul 

Electoral de Circumscripţie nr. 45 Moneasa sub nr. 73/23.09.2020: 

 Lupșa Paul Cristian, domiciliat în comuna Moneasa, sat Rănușa, judeţul Arad,  

 

- Platforma Social - Liberal Creștină – Arad, adresa nr. FN  înregistrată la Biroul 

Electoral de Circumscripţie nr. 45 Moneasa sub nr. 74/23.09.2020: 

 Bortiș Cornelia, domiciliată în comuna Moneasa, sat Rănușa, judeţul Arad,  

 

- Partidul Social Democrat – Organizaţia Judeţeană Arad, adresa nr. 332/23.09.2020 

înregistrată la Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 45 Moneasa sub nr. 

75/23.09.2020: 

 Deliman Ionel Călin, domiciliat în comuna Moneasa, sat Rănușa, judeţul Arad,  
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- Partidul Puterii Umaniste, adresa nr. 111/14.09.2020 înregistrată la Biroul Electoral de 

Circumscripţie nr. 45 Moneasa sub nr. 76/23.09.2020: 

 Heteu Romulus Emil, domiciliată în comuna Moneasa,  sat Rănușa, jud. Arad,  
 

Potrivit prevederilor art. 1 din Hotărârea 77/2020 a Biroului Electoral Central, Birourile electorale ale 

secţiilor de votare sunt constituite dintr-un preşedinte, un locţiitor al acestuia şi cel mult 9 membri, în cazul 
secţiilor de votare din comune şi oraşe(…).”, astfel că Biroul Electoral al Secției de votare nr. 317 Rănușa – 

va fi format din  9 membri - reprezentanţi ai partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale sau 

organizațiilor a cetățenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri în 

circumscripţia electorală. 

  Având în vedere cele prezentate mai sus și dispozițiile art. 30 alin. 4 din Legea nr. 115/2015, cu 

modificările și completările ulterioare, ale art. 4 din Legea nr. 135/2020 coroborate cu dispozițiile 

art. 5 alin 2 din Hotărârea nr. 77/2020 a Biroului Electoral Central, Hotărârile 110/2020 și 111/2020 

ale Biroului Electroral Central, cu privire la modul de completare a birourilor electorale ale secțiilor 

de votare, președintele Biroul Electoral de Circumscriptie nr. 45 Moneasa, a procedat la completarea 

Biroului Electoral al secției de Votare nr. 317  Rănușa, în patru etape astfel: 

 

Etapa I  

  Biroul electoral al secţiei de votare se completează cu câte un reprezentant al partidelor 

politice și al organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care au grup parlamentar în 

ambele Camere ale Parlamentului, precum și al alianțelor electorale și alianțelor politice care au în 

componență cel puțin un partid politic sau o organizație a cetățenilor aparținând minorităților 

naționale care au grup parlamentar în ambele Camere ale Parlamentului. 

  Completarea se face în ordinea descrescătoare a numărului de candidați pentru consiliul local, 

primar, consiliul județean și preşedintele consiliului județean; în cazul în care există acelaşi număr 

de candidați, stabilirea ordinii de completare se face prin tragere la sorți. 

  În cazul în care partidul politic, organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale, 

alianța  politică, sau alianța electorală a comunicat mai mulți reprezentanți, completarea se va 

realiza cu persoana care reprezintă prima opțiune a acestora. 

Prin urmare, în prima etapă, Biroul Electoral al Secției de Votare nr. 317 Rănușa se 

completează în ordinea numărului de candidaturi definitive, cu următorii membri: 

 reprezentant Partidul Național Liberal – Butariu Mariana, domiciliată în comuna 

Moneasa, judeţul Arad 

 reprezentant Partidul Social Democrat -  Deliman Ionel Călin, domiciliat în 

comuna Moneasa, sat Rănușa, judeţul Arad,  

 reprezentant Alianța USR +PLUS – Mercea Marius Lucian, domiciliat în comuna 

Moneasa, sat Rănușa, judeţul Arad 

 reprezentant Uniunea Democrată Maghiară din România – Pop Junjan Nicolae, 

domiciliată în comuna Moneasa, sat Rănușa, județul Arad  

 reprezentant Platforma Social - Liberal Creștină – Bortiș Cornelia, domiciliată 

în comuna Moneasa, sat Rănușa, judeţul Arad,  

 

 Etapa II 
 Biroul electoral al secţiei de votare se completează cu câte un reprezentant al partidelor politice și 

al celorlalte formațiuni politice care au obținut reprezentare parlamentară la scrutinul anterior, 

precum şi cu un reprezentant al grupului minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor, în numele 
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organizaţiilor cetăţenilor aparținând minorităților naţionale reprezentate în acest grup parlamentar şi 

care participă la alegerile din circumscripţia electorală. 

 Completarea se face în ordinea descrescătoare a numărului de candidați propuși pentru consiliul 

local, primar, consiliul județean și preşedintele consiliului județean; în cazul în care există acelaşi 

număr de candidați, stabilirea ordinii de completare se face prin tragere la sorți. 

 În cazul în care partidul politic, organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianța 

politică, sau alianța electorală a comunicat mai mulți reprezentanți, completarea se va realiza cu 

persoana care reprezintă prima opțiune a acestora. 

 Potrivit  Hotărârii BEC nr.111/21.09.2020, ”(…) un partid politic, o alianță politică, o alianță 

electorală sau o organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale care participa la alegeri 

nu poate avea, într-un birou electoral al unei secții de votare, mai mult de un reprezentant”. 

 Prin urmare, în a doua etapă, Biroul Electoral al Secției de Votare nr. 317 Rănușa se 

completează în ordinea numărului de candidaturi definitive, cu următorii membri: 

 reprezentant Partidul Mișcarea Populara – Bortiș Flavia Bianca Mara, 

domiciliată în comuna Moneasa, judeţul Arad 

 

Etapa III 
 Biroul electoral al secţiei de votare se completează cu câte un reprezentant al partidelor politice 

care au ca membri cel puțin 6 senatori sau 10 deputați, precum și cu câte un reprezentant al alianțelor 

politice și alianțelor electorale care au în componență cel puțin un partid politic care are ca membri 

cel puțin 6 senatori sau 10 deputați. 

 Completarea se face în ordinea descrescătoare a numărului de candidați pentru consiliul local, 

primar, consiliul județean și președintele consiliului județean. 

 În cazul în care există același număr de candidați, stabilirea ordinii de completare se face prin 

tragere la sorți. 

 În cazul în care partidul politic, organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianța  

politică, sau alianța electorală a comunicat mai mulți reprezentanți, completarea se va realiza cu 

persoana care reprezintă prima opțiune a acestora. 

 Potrivit  Hotărârii BEC nr. 111/21.09.2020, ”(…) un partid politic, o alianță politică, o alianță 

electorală sau o organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale care participa la alegeri 

nu poate avea, într-un birou electoral al unei secții de votare, mai mult de un reprezentant”. 

 

 Prin urmare, în a treia etapă, Biroul Electoral al Secției de Votare nr. 317 Rănușa se 

completează în ordinea numărului de candidaturi definitive, cu următorii membri: 

 reprezentant PRO ROMÂNIA – Balea Ioana Ofelia, domiciliată în comuna 

Moneasa Sat Rănușa, județul Arad 

 

 

Etapa IV 
 Biroul electoral al secţiei de votare se completează câte un reprezentant al celorlalte partide 

politice, alianţe politice şi alianţe electorale sau organizaţii aparţinând minorităţilor naţionale în 

ordinea descrescătoare a numărului de candidaţi propuşi conform prevederilor art. 26 Legea nr. 

115/2015, cu modificările și completările ulterioare. 

 În cazul în care există același număr de candidați, stabilirea ordinii de completare se face prin 

tragere la sorți. 
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 În cazul în care partidul politic, organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianța  

politică, sau alianța electorală a comunicat mai mulți reprezentanți, completarea se va realiza cu 

persoana care reprezintă prima opțiune a acestora. 

 

 Prin urmare, în a patra etapă, Biroul Electoral al Secției de Votare nr. 317 Rănușa se 

completează în ordinea numărului de candidaturi definitive, cu următorii membri: 

 reprezentant Partidul Puterii Umaniste (Social Liberal) – Heteu Romulus 

Emil, domiciliată în comuna Moneasa,  sat Rănușa, judeţul Arad  

 reprezentant Partidul Romania Mare – Lupșa Paul Cristian, domiciliat în 

comuna Moneasa, sat Rănușa, judeţul Arad,  

 

Având în vedere cele de mai sus, începând cu data de 24.09.2020, Biroului Electoral al Secției 

de Votare nr. 317 Rănușa va avea următoarea componență: 

 

Preşedinte: Onaga Ramona Ilcuța, conform Procesului verbal emis de Autoritatea Electorală 

la data de 12.09.2020 privind desemnarea președinților 

birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru 

alegerile locale din data de 27.09.2020 și a locțiitorilor 

acestora – Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 

2 Arad, Comuna Moneasa, 

Locţiitor: Ana Nicoleta Valentina, conform Procesului verbal emis de Autoritatea Electorală 

la data de 12.09.2020 privind desemnarea președinților 

birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru 

alegerile locale din data de 27.09.2020 și a locțiitorilor 

acestora – Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 

2 Arad, Comuna Moneasa, 

Membri:   

 reprezentant Partidul Național Liberal – Butariu Mariana, domiciliată în comuna 

Moneasa, judeţul Arad 

 reprezentant Partidul Social Democrat -  Deliman Ionel Călin, domiciliat în 

comuna Moneasa, sat Rănușa, judeţul Arad,  

 reprezentant Alianța USR +PLUS – Mercea Marius Lucian, domiciliat în comuna 

Moneasa, sat Rănușa, judeţul Arad 

 reprezentant Uniunea Democrată Maghiară din România – Pop Junjan Nicolae, 

domiciliată în comuna Moneasa, sat Rănușa, județul Arad  

 reprezentant Platforma Social - Liberal Creștină – Bortiș Cornelia, domiciliată 

în comuna Moneasa, sat Rănușa, judeţul Arad,  

 reprezentant Partidul Mișcarea Populara – Bortiș Flavia Bianca Mara, 

domiciliată în comuna Moneasa, judeţul Arad 

 reprezentant PRO ROMÂNIA – Balea Ioana Ofelia, domiciliată în comuna 

Moneasa Sat Rănușa, județul Arad 

 reprezentant Partidul Puterii Umaniste (Social Liberal) – Heteu Romulus Emil, 

domiciliată în comuna Moneasa,  sat Rănușa, judeţul Arad  

 reprezentant Partidul Romania Mare – Lupșa Paul Cristian, domiciliat în 

comuna Moneasa, sat Rănușa, judeţul Arad, 
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 Datele de identificare și de contact ale membrilor Biroului Electoral al Secției de Votare nr. 

317 Rănușa se regăsesc în anexa nr. 1 la prezentul proces verbal. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 115/2006 coroborat cu poziţia nr. 

88 din Anexa la H.G. nr. 576/2020 și art. 2 alin (3) din Legea nr. 84/2020, persoanele interesate pot 

formula contestaţie, în termen de 24 ore de la  completarea biroului Electoral de Circumscripţie al 

Secției de Votare nr. 317 Rănușa cu reprezentanţii partidelor politice, alianțelor politice sau 

alianțelor electorale ori organizații ale cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la 

alegeri. 

             Drept pentru care, în prezenţa Preşedintelui, a locţiitorului şi a reprezentanţilor în Biroul Electoral de 

Circumscripție nr. 45 Moneasa  a partidelor politice partidelor politice, alianțelor politice sau 

alianțelor electorale ori organizații ale cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la 

alegeri, s-a încheiat prezentul proces verbal, în 2 exemplare originale.  

 
O copie a prezentului proces-verbal se va comunica pe bază de semnătură, membrilor desemnaţi în 

Biroul Electoral al Secției de Votare nr. 317 şi se va face public prin afişare la avizierul de la sediul Biroului 

Electoral de Circumscripţie nr. 45 Moneasa și pe site, la sediul Biroului Electoral al Secției ce Votare nr. 317 
Rănușa. 

. 

PREŞEDINTE 

 
 

întocmit: 
 
 
Stancu Amalia Denisa 
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