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    PROCES-VERBAL 
privind completarea Biroului electoral de circumscripţie nr. 43 Nușfalău 

 
 Prezentul proces-verbal a fost încheiat azi, 09.08.2020, cu ocazia completării Biroului 
electoral de circumscripţie nr. 43 Nușfalău cu reprezentanţii partidelor politice care au ca membri 
cel puţin 7 senatori sau 10 deputaţi sau care au obţinut reprezentare parlamentară la scrutinul 
anterior, precum şi cu reprezentantul grupului parlamentar al minorităţilor naţionale din Camera 
Deputaţilor. 
 În urma tragerii la sorți efectuată în data de 07.08.2020 de președintele Tribunalului 
Sălaj, în temeiul HG 576/2020 și a prevederilor art.26 alin.(5), (5¹) 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, au fost desemnați: 
  

-Președinte al Biroului electoral de circumscripție nr. 43 Nușfalău  
doamna Farcaș Mihaela-Maria,  

-Locțiitor al Biroului electoral de circumscripție nr. 43 Nușfalău  
doamna Rad Maria-Elisabeta. 
 

        În temeiul prevederilor art. 26 alin. (14) și (15) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și 
art.2, alin. (3) din Legea nr. 84/2020, completarea birourilor electorale de circumscripţie cu 
reprezentanţii partidelor politice care au ca membri cel puţin 7 senatori sau 10 deputaţi sau care 
au obţinut reprezentare parlamentară la scrutinul anterior, precum şi cu reprezentantul grupului 
parlamentar al minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor, se face în termen de 48 de ore de 
la expirarea termenului prevăzut la art. 26 alin. (14) din Legea nr. 115/2015. 
 
 Având în vedere Procesul-verbal nr. 20/PVC/BEC/L/2020/01.08.2020, partidele politice și 
organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care îndeplinesc condițiile prevăzute 
de art. 38, alin. (4) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare care pot 
desemna reprezentanți în Biroul electoral de circumscripție nr. 43 Nușfalău sunt următoarele:  

1. PARTIDUL SOCIAL-DEMOCRAT – PSD 
2. PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL – PNL 
3. UNIUNEA SALVAȚI ROMANIA – USR 
4. UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA– UDMR 
5. PARTIDUL PRO ROMANIA – Pro România 
6. PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ – PMP 
7. PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR – ALDE  

  
În termenul legal prevăzut de prevederile art. 26 alin. (14) din Legea nr. 115/2015 și-au 

desemnat reprezentanţi în Biroul electoral de circumscripţie nr. 43 Nușfalău următoarele partide 
politice: 

1.UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA – UDMR prin adresa înregistrată la 
Biroul Electoral de Circumscripție nr. 43 Nușfalău sub nr. 1/08.08.2020; 
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2. PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ – PMP prin adresa înregistrată la Biroul Electoral de 

Circumscripție nr. 43 Nușfalău sub nr. 2/08.08.2020; 
3. PARTIDUL PRO ROMANIA – Pro România prin adresa înregistrată la Biroul Electoral de 

Circumscripție nr. 43 Nușfalău sub nr. 3/08.08.2020; 
4.PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL – PNL prin adresa înregistrată la Biroul Electoral de 

Circumscripție nr. 43 Nușfalău sub nr. 4/08.08.2020; 
5. PARTIDUL SOCIAL-DEMOCRAT – PSD prin adresa înregistrată la Biroul Electoral de 

Circumscripție nr. 43 Nușfalău sub nr. 5/08.08.2020; 
6. PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR – ALDE prin adresa înregistrată 

la Biroul Electoral de Circumscripție nr. 43 Nușfalău sub nr. 6/08.08.2020; 
7. UNIUNEA SALVAȚI ROMANIA – USR prin adresa înregistrată la Biroul Electoral de 

Circumscripție nr.43 Nușfalău sub nr. 7/08.08.2020; 
         

 S-a constatat că toate partidele politice și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților 
naționale care îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 38, alin. (4) din Legea nr. 115/2015, cu 
modificările și completările ulterioare și-au desemnat reprezentanții în Biroul electoral de 
circumscripție nr. 43 Nușfalău, în termenul legal.   
 În temeiul prevederilor art. 26 alin. (15) 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, Biroul electoral de circumscripţie nr. 43 Nușfalău se completează cu următorii 
membri, menționați în ordine alfabetică, reprezentanţi ai partidelor politice şi organizaţiilor 
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care și-au  desemnat reprezentanţi în biroul 
electoral: 
 1. SZABÓ ISTVÁN – UDMR 
 2. DUCA MARIA - PMP 
 3. SUCIU CLAUDIA – Pro România 
 4. HORVATH ROBERT -PNL 
 5. BORCIU DINA-FLORINA – PSD 
 6. TOLOMAN IOAN - ALDE 
 7. SABOU DUMITRU – USR. 
 
 Având în vedere cele mai sus menționate, se declară ca fiind legal completat Biroul 
electoral de circumscripție nr. 43 Nușfalău cu reprezentanții partidelor politice astfel cum este 
menționat în Legea nr. 115, art. 26, alin. (14) și (15) precum și art. 2, alin. (3) din Legea 
nr.84/2020. 
   Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal în 1 exemplar original. 
 

 Nușfalău,  09.08.2020 
 
                PREŞEDINTE,                 LOCŢIITOR, 
              FARCAȘ MIHAELA-MARIA                RAD MARIA-ELISABETA 


