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PROCES – VERBAL 

încheiat azi 24.08.2020  cu ocazia completării 

Biroului Electoral de Circumscripţie al localității Cenad  

 

Prin procesul-verbal nr. 280/A încheiat de Vicepreședintele Tribunalului Timiş în data de 

07.08.2020, astfel cum a fost completat și modificat prin procesul-verbal nr.281/A/07.08.2020 

înregistrat la Biroul Electoral Județean Timiș sub nr.30/08.08.2020, procesul-verbal 

nr.281/1/A/08.08.2020 înregistrat la Biroul Electoral Județean Timiș sub nr.39/08.08.2020 și 

procesul-verbal nr.281/2/A/08.08.2020 înregistrat la Biroul Electoral Județean Timiș sub 

nr.59/08.08.2020, au fost învestiţi ca membri ai Biroului Local de Circumscripţie nr.26 al 

Localității Cenad, în conformitate cu prevederile 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, doamna Voicu Sanda în calitate de președinte și domnul în 

calitate de locțiitor. 

Potrivit dispoziţiilor 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, 

coroborat cu Hotărârea nr.11/07.08.2020 emisă de Biroul Electoral Central, având în vedere 

procesul-verbal de constituire a Biroului Electoral Central nr.20/BEC/L/2020 din 01.08.2020, 

conform căruia „se constată că 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 se va completa cu  reprezentantul 

Uniunii Democrate a Magiarilor din România în Biroul Electoral de Circumscripție Cenad 

nr.26, cu numita Mohacs Violeta. 

Având în vedere cele mai sus expuse, se declară ca fiind legal constituit Biroul Electoral 

de Circumscripție al Localității Cenad ce va fi compus din: 

1. Voicu Sanda    – președinte; 

2. Chelu Benone    – locțiitor; 

3. Pop Loredana-Amelia  – membru PNL; 

4. Blaj Larisa-Andreea   – membru PRO ROMANIA;  

5. Iovănuț Andreea-Maria  – membru PMP; 

6. Ciurte Marioara   – membru PSD; 

7. Ghigheci Sara-Georgiana  – membru USR; 

8. Pâț Nadina    – membru ALDE; 

9.  Mohacs Violeta   _ membru UDMR; 

 

 

 

PREȘEDINTE  

 


