BIROUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI COMUNALE NR. 37
GUŞOENI
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020
str. Principală nr. 1A, comuna Guşoeni, sat Guşoeni, judeţul Vâlcea
tel:0712015849, e-mai: vl.gusoeni@bec.ro
-----------------------------------------------------------------------------------------------Nr. 102/02.09.2020

HOTĂRÂRE nr.5
Privind verificarea machetei buletinelor de vot privind alegerea consiliului
local și a primarului comunei Guşoeni

Biroul Electoral de Circumscripție Comunală nr. 37 Guşoeni, întrunit în
ședință azi, 02.09.2020, orele 14:30, având în vedere solicitarea din adresa nr.
143/01.09.2020 a Biroului electoral de circumscripţie judeţeană nr. 40 Vâlcea de
a adopta o hotărâre cu privire la machetele buletinelor de vot şi la aplicarea
menţiunii bun de tipar pe aceste machete,
Având în vedere dispozițiile art. 60 alin. 1 din Legea nr. 115/2015 pentru
alegerea autorităților administrației 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 și
completările ulterioară, potrivit cărora Imprimarea buletinelor de vot se asigură,
prin grija prefecţilor, de către birourile electorale de circumscripţie,
Reţinând că potrivit art. 58 alin. 6 din Legea nr. 115/2015, dimensiunile
buletinului de vot se stabilesc de către biroul electoral de circumscripţie, ţinând
seama de numărul patrulaterelor, precum şi de spaţiul necesar pentru
imprimarea numelui candidaţilor şi a celorlalte date prevăzute la alin. (3) - (5),
Că potrivit art. 12 alin. 2 din Legea nr. 135/2020, La alegerile pentru
autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, prin grija prefecţilor,
macheta fiecărui tip de buletin de vot, din fiecare circumscripţie electorală, este
prezentată membrilor birourilor electorale de circumscripţie judeţeană până cel
mai târziu cu 23 de zile înaintea datei votării,
Că potrivit art. 60 alin. 3 din Legea nr. 115/2015, prin grija prefecţilor, un
exemplar al primului tiraj pentru fiecare tip de buletin de vot, din fiecare
circumscripţie electorală, este prezentat membrilor biroului electoral de
circumscripţie judeţeană. Aceştia au dreptul să solicite prefectului retipărirea
buletinelor de vot dacă numele candidaţilor, semnul electoral sau denumirea

partidelor politice, a alianţelor politice ori a alianţelor electorale sau organizaţii
ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri sunt
incorect imprimate sau nu sunt vizibile,
Că atribuţia de a întocmi macheta buletinelor de vot, respectiv de a o
verifica aparţine prefecţilor, respectiv Birourilor judeţene de circumscripţie a fost
prevăzută inclusiv în HG nr. 576/2020 pentru aprobarea programului
calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare organizării şi desfăşurării în
bune condiţii a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul
2020,
Că în raport de aceste dispoziţii legale, prin prezenta hotărâre se va adopta
un acord preliminar cu privire la machetele buletinului de vot, fără a putea fi
înlăturat dreptul Biroului electoral judeţean de a da acordul final, în urma
propriilor verificări,
Având în vedere machetele buletinelor de vot privind alegerea consiliului
local și a primarului comunicate de Prefectul județului Vâlcea Biroului Electoral
de Circumscripție Comunală nr. 37 Guşoeni, ataşate adresei nr. 143/01.09.2020
a Biroului electoral de circumscripţie judeţeană nr. 40 Vâlcea şi recomunicate, în
urma renumerotării, la data de 02.09.2020,
Văzând Anexele nr. 1 și 2 din Hotărârea nr. 8 din 21 august 2020 pentru
aprobarea modelelor buletinelor de vot care sunt folosite la alegerile locale, emisă
de Autoritatea Electorală Permanentă și Procesul verbal pentru stabilirea
numărului de ordine de pe buletinele de vot încheiat de Biroul Electoral de
Circumscripție Comunală nr. 37 Guşoeni la data de 25.08.2020, înregistrat sub
nr. 78.
Cu unanimitatea membrilor prezenți,
BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE COMUNALĂ
NR. 37 GUŞOENI
HOTĂRĂȘTE
Art. 1 – (1) Biroul Electoral de Circumscripție Comunală nr. 37 Guşoeni
aprobă cu titlu preliminar macheta buletinului de vot în format A4, având un
nr. total de 4 pagini1, din care o pagină numerotată2, în vederea continuării
procedurii de imprimare a buletinului de vot pentru alegerea Consiliului Local al
Comunei Guşoeni, prevăzută în Anexa nr. 1, aprobarea definitivă a acestei
machete fiind dată de BEJ nr. 40 Vâlcea, în conformitate cu dispoziţiile art. 12
alin. 2 din Legea nr. 135/2020 şi ale art. 60 alin. 3 din Legea nr. 115/2015.
(2) Biroul Electoral de Circumscripție Comunală nr. 37 Guşoeni aprobă
cu titlu preliminar macheta buletinului de vot în format A4, având un nr. total
de 4 pagini din care o pagină numerotată, în vederea continuării
1
2

4 sau 8 pagini.
1 la buletinele de vot cu 4 pagini sau 5 la buletinele de vot cu 8 pagini.

procedurii de imprimare a buletinului de vot pentru alegerea Primarului
Comunei Guşoeni, prevăzută în Anexa nr. 2, aprobarea definitivă a acestei
machete fiind dată de BEJ nr. 40 Vâlcea, în conformitate cu dispoziţiile art. 12
alin. 2 din Legea nr. 135/2020 şi ale art. 60 alin. 3 din Legea nr. 115/2015.
Art. 2 Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Aplică menţiunea bun de tipar pe anexele menţionate anterior, sub
semnătura membriilor biroului electoral de circumscripție nr. 37 Gușoeni.
Art. 4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare la
sediul Biroului, se publică pe pagina oficială a UAT Guşoeni și se comunică
Prefectului județului Vâlcea scanată, în format pdf., la adresa de e-mail:
bj.valcea@bec.ro și alina.ciobotoiu@prefecturavalcea.ro
Definitivă.
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