BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE
NR.17 ALUNIŞ, JUDEŢUL PRAHOVA
Comuna Aluniş, sat Aluniş, nr.1030D, Prahova
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H O T Ă R Â R E A NR.11
privind respingerea contestaţiei depuse de Partidul Social Democrat la procesul-verbal privind
consemnarea rezultatelor tragerii la sorţi pentru stabilirea ordinii de înscriere a candidaturilor pe
buletinele de vot în circumscripţia electorală nr.17 Aluniş,
formulată prin candidat Bîgiu Iulian-Cristian

Constatând că:
La data de 26.08.2020 Partidul Social Democrat prin candidat Bîgiu Iulian-Cristian a
formulat contestaţie la procesul-verbal privind consemnarea rezultatelor tragerii la sorţi
pentru stabilirea ordinii de înscriere a candidaturilor pe buletinele de vot în circumscripţia
electorală nr.17 Aluniş, ce a fost înregistrată la B.E.C. nr.17 al comunei Aluniş sub nr.
96/26.08.2020.
În motivarea contestaţiei s-a arătat că la tragerea la sorţi în prima etapă a fost cuprinsă
şi Alianţa USR-PLUS care nu se încadrează în prevederile art.2, alin.(1), litera c) din
Hotărârea BEC nr. 48/2020, nefiind alcătuită exclusiv din partide politice care au ca membrii
cel puţin 7 senatori sau 10 deputaţi, din partidele politice care au obţinut reprezentarea
parlamentară la scrutinul anterior şi/sau organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor
naţionale cu reprezentare parlamentară, deoarece doar USR se află în situaţiile prezentate mai
sus, aşa cu reiese din adresa AEP către BEC nr. 10360/31.07.2020.
În drept a invocat dispoziţiile art.2, alin.(1), litera c) din Hotărârea BEC nr. 48/2020
privind aplicarea unitară a prevederile art.58, alin.(8) şi (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, cu modificările şi completările ulterioare.
Pentru aceste motive a solicitat reluarea tragerii la sorţi de stabilire a ordinii de
înscriere pe buletinele de vot.
Examinând dispoziţiile legale, prin prisma contestaţiei formulate, BEC nr.17 Aluniş a
reţinut următoarele:
-în temeiul art.27, alin. (1), litera g) 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 modificările şi completările ulterioare Biroul electoral de
circumscripţie are ca atribuţii rezolvarea întâmpinărilor referitoare la propria lor activitate.
-constatând că la procesul de tragere la sorţi s-a efectuat în prezenţa majorităţii
membrilor biroului electoral şi nu au fost semnalate obiecţiuni şi nici dezbateri.
-în conformitate cu principiul de drept potrivit căruia „unde legea nu distinge nici noi
nu trebuie să distingem”, procesul-verbal privind consemnarea rezultatelor tragerii la sorţi
pentru stabilirea ordinii de înscriere a candidaturilor pe buletinele de vot în circumscripţia

electorală nr.17 Aluniş nu este contestabil. Din dispoziţiile Legii 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 modificările şi completările ulterioare, nu rezultă modalitatea de
contestare, întru-cât conform dispoziţiilor art. 58, alin.(12) tragerea la sorţi se face în prezenţa
reprezentanţilor partidelor politice.
-având în vedere dispoziţiile art. 58, alin.(12) precum şi pct. 56 din Programul
calendristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru organizarea şi desfăşurarea în bune
condiţii a alegerilor locale din anul 2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.576/2020, la
momentul întocmirii procesului-verbal de rămânere definitivă a constituirii biroului electoral
de circumscripţie s-a adus la cunoştinţă atât membrilor biroului, cât şi prin afişare data fixată
pentru tragerea la sorţi pentru stabilirea ordinii de înscriere a candidaturilor pe buletinele de
vot în circumscripţia electorală nr.17 Aluniş în vederea participării tuturor reprezentanţilor
partidelor politice şi alianţelor implicate în procesul-electoral.
În temeiul art.27, alin.(1), litera g) 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 modificările şi completările ulterioare,

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE COMUNALĂ NR.17 ALUNIŞ
HOTĂRĂŞTE:
Respingerea, ca neîntemeiată, a contestaţiei formulate de către Bîgiu Iulian-Cristian,
candidat la funcţia de primar şi de consilier local al comunei Aluniş din partea Partidul Social
Democrat, cu votul majorităţii membrilor biroului electoral de circumscripţie nr.17 Aluniş.
Prezenta hotărâre se afişează la sediul Biroului electoral, pe pagina de internet şi se
comunică contestatorului.
Dată astăzi, 26 august 2020
PREŞEDINTE,

LOCŢITOR,

Mariana-Nicoleta Diţă

Mariana Ioniţă

(prezentă la şedinţă prin videoconferinţă)

Membri,
Pîrtoacă Sorinel
Stroescu Ana
Veselu Simona-Ileana
Florov Ionelia
Frînculescu Ioan-Alexandru
Boboc Sebastian-Cornel

