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PROCES  VERBAL

încheiat azi, 09.08.2020, ORA 13.00, cu ocazia completării Biroului electoral
de circumscripție comunală nr. 58 Șagu, cu reprezentanții partidelor

politice care au ca membri cel puțin 7 senatori sau 10 deputați sau care au
obținut reprezentare parlamentară la scrutinul anterior 

    Prin Procesul verbal nr. 3384/Ad/08.08.2020 a Tribunalului Arad, s-a
constatat alegerea domnului FLOREA MARINEL în funcţia de președinte al
Biroului Electoral de Circumscripție comunală nr. 58 Șagu, respectiv a
domnului ROMAN DAN-ROMULUS în funcţia de locțiitor al preşedintelui
Biroului Electoral de Circumscripție comunală nr. 58 Șagu.

Potrivit dispozițiilor art. 26, alin.(14) din Legea nr.115/2015,cu modificările și
completările ulterioare, precum și art.2, alin. (3) din Legea nr. 84/2020 în  termen de
48 de ore de la constituirea birourilor electorale de circumscriptie, partidele politice
care au ca membri cel puțin 7 senatori sau 10 deputați sau care au obținut
reprezentare parlamentară la scrutinul anterior 
 trebuie sa comunice, in scris, birourilor electorale de circumscriptie numele si
prenumele reprezentantilor lor care fac parte din acestea.

Având în vedere procesul verbal nr.20/BEC/L/01.08.2020 încheiat cu ocazia
constituirii Biroului Electoral Central, se constată că partidele politice și organizațiile
cetățenilor aparținând minorităților naționale care pot desemna reprezentanți în
birourile electorale de circumscripție sunt următoarele:

 -Partidul Social Democrat(PSD);
 -Partidul Național Liberal(PNL);
 -Uniunea Salvați România (USR )
 -Partidul Alianța Liberalilor și Democraților(ALDE);
 -Uniunea Democrată Maghiară din România(UDMR);
 -Partidul Pro România (Pro România);
 -Partidul Mișcarea Populară (PMP).

     Constatând că au fost desemnați ca reprezentanți în Biroul Electoral de
Circumscripție comunală nr.58 Șagu, de către partidele politice care au ca membri cel
puțin 7 senatori sau 10 deputați sau care au obținut reprezentare parlamentară la
scrutinul anterior , următoarele persoane:

1.MORAR FLAVIUS MIHAI, reprezentant PSD, desemnat prin adresa
nr.250/06.08.2020, înregistrată la BEC 58 Șagu sub nr. 3/08.08.2020;

2.BOGDAN FELICIA, reprezentant PNL, desemnată prin adresa nr.
105/06.082020, înregistrată la BEC 58 Șagu sub nr. 5/08.08.2020;

3.TRIFA CLAUDIU-ALIN, reprezentant USR, desemnat prin adresa FN/
07.08.2020, înregistrată la BEC 58 Șagu sub nr. 06/08.08.2020;

4.LUCACIU CLAUDIA, reprezentant UDMR, desemnată prin adresa
nr.89/07.08.2020, înregistrată la BEC 58 Șagu sub nr. 4/08.08.2020;
    5.DUGACICU ELENA-ZORIȚA, reprezentant ALDE, desemnată prin adresa FN
înregistrată la BEC 58 Șagu sub nr. 10/08.08.2020;

6.PÎRVULESCU DAN TUDOR , reprezentant PRO România, desemnat prin



adresa nr.FN, înregistrată la BEC 58 Șagu sub nr.1/08.08.2020;
7.BARBU POPA MIHAI DORU, reprezentant PMP, desemnat prin adresa

FN/05.08.2020 înregistrată la BEC 58 Șagu sub nr. 2/08.08.2020;
Având în vedere prevederile art.26 alin.2 din Legea 115/2015 precum și cele mai

sus-menționate, se constată completarea Biroul Electoral de Circumscripție
Comunală nr. 58 Șagu cu câte un reprezentant al Partidului Social Democrat (PSD),
Partidul Național Liberal (PNL), Uniunea Salvați România (USR ), Partidul Alianța
Liberalilor și Democraților(ALDE), Uniunea Democrată Maghiară din România(UDMR),
Partidul Pro România (Pro România), Partidul Mișcarea Populară (PMP).

1.FLOREA MARINEL - președinte
2.ROMAN DAN-ROMULUS - locțiitor
3.MORAR FLAVIUS MIHAI, reprezentant PSD 

    4.BOGDAN FELICIA, reprezentant PNL
5.TRIFA CLAUDIU ALIN, reprezentant USR
6.LUCACIU CLAUDIA, reprezentant UDMR

    7.DUGACICU ELENA-ZORIȚA, reprezentant ALDE
8.PÎRVULESCU DAN TUDOR, reprezentant PRO România
9.BARBU POPA MIHAI DORU, reprezentant PMP

     Urmare a celor de mai sus, constată că Biroul electoral de circumscripție
nr. 58 Șagu este legal constituit în condițiile art. 26 alin. 1 din Legea nr. 115
din 2015

 Prezentul proces-verbal constituie actul de investitură pentru cei 7 membri nou
cooptaţi.

 Încheiat azi, 9 AUGUST 2020  ora 13.00  în 9 exemplare.

PREȘEDINTE BEC 58 ȘAGU,                               
                 FLOREA MARINEL


