
BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE NR. 3

MUNICIPIUL BLAJ
NR.s4l26.08.2020

PROCES VERBAL
Incheiat azi 26 august 2020

Incheiat ca urmare a tragerii la sorti a ordinii in care vor fi inscrisi candidatii pe buletinele de vot
la alegerile locale din anul 2020,in Circumscriptia Electorala nr.3 Blaj

Incheiat azi. 26 august 2020 ora l4,la sediul Biroului Electoral de Circumscriplie Electorald nr. 3,

municipiul Blaj, judelul Alba,in prezenta reprezentantilor partidelor politice,aliantelor politice si

aliantelor electorale care participa la alegerile locale din anul 2020.

Avand in vedere prevederile :

- art. 55 alin.(8).(12) din Legea nr. ll5/2015 pentru alegerea autoritelilor administraliei publice

locale, cu modificirile gi completlrile ulterioare precum si pentru modificarea si completarea Legii nr

394/2004,privind Statutul alesilor locali.cu modificarile si completarile ulterioare
- art.2 alin(3) din Legea nr.8412020

-art.unic.pct.56 din HGR nr.57 612020

-Hotararea Biroului Electoral Central nr.48124.08.2020.

I.Ordinea pe buletinul de vot a listelor de candidati pentru functia de consilier local.

In prima etapa ,s-a procedat la tragerea la sorti a ordinii pe buletinele de vot pentru alegerea

consiliului local al municipiului Blaj,dintre urmatoarele partide politice,care indeplinesc conditiile

prevazute de art.58 alin(8) lit.a din Legea nr. I I 5/201 5,respectiv:

I.PSD
2.PNL
3.UDMR
4.PRO ROMANIA
5.PMP
6.ALDE
Ca urmare a tragerii la sorti, a rezultat urmatoarea ordine pe buletinul de vot:

I.PNL
2.ALDE
3.PSD
4.UDMR
5.PRO ROMANIA
6.PMP

In a doua etapa s-a procedat la tragerea la sorti in continuare a ordinii pe buletinele de vot pentru

alegerea consiliului local al municipiului Blaj,dintre urmatoarele aliante electorale care indeplinesc

conditiile prev.de art.58 alin.(8) lit.b din Legea nr.I l5120l5.respectiv:

I.ALIANTA USR PLUS

Ordinea pe buletinele de vot pentru alegerea Consiliului Local al municipiului Blaj, la

alegerile locale din anul 2020, este urmatoarea:
I.PNL
2.ALDE



I

3.PSD
4.UDMR
5.PRO ROMANIA
6.PMP
7. ALIANTA USR PLUS

II. Ordinea pe buletinul de vot a listelor de candidati pentru functia de primar.
Potrivit arr.58 alin.(9) din Legea nr.ll5/2015, ordinea rezultata in urma tragerii la sorti pentru

functia de consilier local este valabila in cazul tuturor buletnelor de vot utilizate pentru autoritatile

administratiei publice locale ce urmeaza a fi alese la nivelul Circumscriplie Electorali nr. 3 Blaj.

De asemenea prin Hotararea nr.48124.08.2020. a Biroului Electoral Central,s-a stabilit ca in cazul in

care una dintre formatiunile politice nu are candidaturi inregistrate pentru una dintre autoritatile ce

urmeaza a fi alese la nivelul circumscriptiei electorale respective buletinele de vot vor fi tiparite lara

formatiunea respectiva, numarul de ordine al acesteia din buletinul de vot fiind ocupat de catre

lormatiunea imediat urmatoare.
Ordinea pe buletinele de vot pentru alegerea Primarului municipiului Blaj, la alegerile locale

din anul 2020 este urmatoarea :

I.PNL
2.ALDE
3,PSD
4. ALIANTA USR PLUS

Prezentul proces verbal se aduce la cunostinta publica prin afisare,la sediul Biroul Electoral de

Circumscriplie Electorald nr. 3 Blaj.
De asemenea ordinea pe buletinele de vot se va comunica,in termen de 24 de ore de la intocmirea

procesului verbal,Prefectului Judetului Alba.

incheiat 
^2i,26.08.2020, 

in doui exemplare
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