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MIZIL, 26.09.2020 

      

HOTĂRÂREA NR. 24 

din data de 26.09.2020 

 

 

 Având în vedere prevederile art. 3 din Regulamentul de organizare și funcționare a birourilor 

electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2020, astfel cum a fost adoptat prin Hotărârea nr. 

2/03.08.2020 a Biroului Electoral Central; 

 Faţă de dispoziţiile art. 41 alin. 4 din Legea 115/2015, din care rezultă că hotărârea prin care este 

soluționată contestația privind completarea biroului electoral al secției de votare este emisă de către Biroul 

Electoral de Circumscripție Locală, această hotărâre fiind definitivă; 

 Având în vedere solicitările din partea doamnei Gavrilă Păuna și domnul Fronoiu Marius, ambii 

membri în BECL nr. 9 Mizil, solicitări din care reiese că se solicită ,,revizuirea votului privind reprezentanții 

în secțiile de votare aparținând Alianței Locale PNL USR PLUS Mizil” (ANEXA 1) cu privire la Hotărârea 

nr. 23/25.09.2020 a BECL nr. 9 Mizil.(ANEXA 2); 

După studierea înscrisurilor reprezentate de ,,copie e-mail cuprinzând solicitările din partea BECL 

nr. 9 Mizil și răspunsul furnizat de BEJ nr. 31 Prahova”, ,,proces-verbal emis de către BEJ nr. 31 Prahova 

și depus de către domnul Fronoiu Marius la sediul BECL nr. 9 Mizil și înregistrat sub nr. 241/26.09.2020”, 

dar și cererile formulate de către doamna Gavrilă Păuna și de către domnul Fronoiu Marius și înregistrate 

sub nr. 233/26.09.2020 și 234/26.09.2020, 

 BECL nr. 9 Mizil a decis cu majoritate de voturi faptul că cereile înregistrate sub nr. 233/26.09.2020 

și 234/26.09.2020 sunt calificate drept ,,cereri de revizuire a votului privind reprezentanții în secțiile de votare 

aparținând Alianței Locale PNL USR PLUS Mizil.” 

 De asemenea, cu majoritatea membrilor prezenți s-a hotărât ca în ceea ce privește punctul 2 de pe 

ordinea de zi  nu se poate relua votul în privința hotărârii nr. 23 a BECL nr. 9 Mizil emise în data de 

23.09.2020 și se impune emiterea unei adrese către Biroul Electoral Central pentru a se emite un punct de 

vedere vizavi de solicitările calificate ca fiind ,,cereri de revizuirea votului privind reprezentanții în secțiile 

de votare aparținând Alianței Locale PNL USR PLUS Mizil”. 

În temeiul art. 3 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a birourilor electorale 

constituite pentru alegerile locale din anul 2020, 

mailto:ph.mizil@bec.ro


 BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE NR. 9 MIZIL 
România,  Bulevardul Unirii nr. 14, Mizil, judeţul Prahova; 

Telefon/fax: 0244/2509700; E-mail: ph.mizil@bec.ro   

   
 

 

2 
 

 

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE NR. 9 MIZIL  

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1  Califică cererile formulate de către doamna Gavrilă Păuna și de către domnul Fronoiu Marius 

și înregistrate sub nr. 233/26.09.2020 și 234/26.09.2020 drept ,,cereri de revizuire a votului privind 

reprezentanții în secțiile de votare aparținând Alianței Locale PNL USR PLUS Mizil.” 

Art. 2. Nu se poate relua votul în privința hotărârii nr. 23/25.09.2020 a BECL nr. 9 Mizil. 

 Art. 3 Dispune înaintarea prezentei hotărâri și a unei Adrese emise de către Președintele BECL nr. 9 

Mizil către Biroul Electoral Central pentru exprimarea unui punct de vedere oficial vizavi de solicitările de 

la Art. 1.  

Art. 4 Prezenta hotărâre se afişează la sediul Biroului Electoral de Circumscripţie nr. 9 Mizil. 

 

PREŞEDINTE,  

Judecător  

 

                                                                                            Personal tehnic auxiliar,  

 

 

➢ Locțiitor:  

 

➢ Reprezentant  PSD:    

 

➢ Reprezentant  PNL:   

 

➢ Reprezentant  USR:    

 

➢ Reprezentant  ALDE:   

 

➢ Reprezentant  UDMR:   

 

➢ Reprezentant  PMP:   

 

➢ Reprezentant  Pro România:   

 

➢ Reprezentant Asociația Partida Romilor Pro-Europa:   

 

➢ Reprezentant Partidul Puterii Umaniste (social-liberal):   
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