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PRECIZĂRI PRIVIND COMPLETAREA PROCESELOR –VERBALE IN BIROURILE ELECTORALE DE CIRCUMSCRIPTIE 

LOCALE 

pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale – 27 septembrie 2020 

                                                               LEGEA 115/2015 

 

 

I. Cheile de verificare obligatorii, valabile pentru cele 2 tipuri de procese-verbale încheiate de biroul 

electoral de circumscripţie comunală/orăşenească/municipala (tip P/CE şi tip CL/CE) sunt înscrise 

pe procesele-verbale şi se vor respecta întocmai. 

 

 pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3 + pct. a4 

 pct. a1  ≥  pct. b1    

 pct. a2  ≥  pct. b2    

 pct. a3  ≥  pct. b3    

 pct. a4  ≥  pct. b4    

 pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3 + pct. b4 

 pct. c  ≤  pct. b - pct. d  sau, altfel spus:   pct. b  ≥  pct. c + pct. d 

 pct. c = suma voturilor valabil exprimate la pct. g 

 pct. e ≥  pct. c + pct. d + pct. f 

 

  

 

Punctele a, a1, a2, a3, a4, b, b1, b2, b3, b4 vor avea aceleaşi date înscrise pe cele 2 tipuri de procese 

verbale (P/CE şi CL/CE) la nivelul aceleaşi circumscripţii electorale. 

 

Rândurile a, a1, a2, a3, a4, b, b1, b2, b3, b4, c, d ,e, f din CL/CE se obţin din însumarea aceloraşi 

rânduri din CL/SV din toate secţiile de votare din CE respectivă. 

Rândurile a, a1, a2, a3, a4, b, b1, b2, b3, b4, c, d ,e, f din P/CE se obţin din însumarea aceloraşi 

rânduri din P/SV din toate secţiile de votare din CE respectivă. 

Punctul g din CL/CE se obţine din însumarea rândurilor corespunzătoare cuprinse la pct. g din CL/SV 

din toate secţiile de votare din CE respectivă. 

Punctul g din  P/CE se  obţine din însumarea rândurilor  corespunzătoare cuprinse la  

pct. g din P/SV din toate secţiile de votare din CE respectivă. 

 

 

II. REPARTIZAREA MANDATELOR DE CONSILIER la alegerile pentru autorităţile 

administraţiei publice locale din 27 septembrie 2020. Se va ţine seama de precizările aduse Legii nr. 

115/2015  art. 100, alin. (1)-(33).  

 

Stabiliţi pragul electoral care este egal cu numărul întreg, fără zecimale, nerotunjit, rezultat din 

înmulţirea punctelor procentuale stabilite conform indicaţiilor de mai jos, cu numărul total al voturilor 

valabil exprimate într-o circumscripţie electorală. Completaţi pct. g1  din procesul-verbal. 

Se va completa pct. g1. rândul 1, cu rezultatul obţinut în urma calculului următor: 

   pct. g1 rd. 1 =  partea întreagă din pct. c x 0,05 

                                     pct. g1 rd. 2 =  partea întreagă din pct. c x 0,07 
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Punctul g2. Se vor compara rezultatele obţinute de fiecare partid, organizaţie a cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale, alianţă politică, alianţă electorală sau candidat independent cu nivelul pragului 

electoral stabilit pentru fiecare dintre acestea şi se vor înscrie  doar partidele, organizaţiile cetăţenilor 

aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice, alianţele electorale şi candidaţii independenţi care au 

întrunit pragul electoral, în ordinea de pe buletinul de vot, şi numărul de voturi valabil exprimate 

obţinute de fiecare. 

  

Punctul g3 = suma voturilor valabil exprimate de la pct. g2 

  

Punctul g4 COEFICIENTUL ELECTORAL = partea întreagă rezultată prin împărţirea pct. g3 la 

pct. g5  

 

Punctul g5. Se va înscrie Numărul mandatelor de consilier local pentru circumscripţia electorală, conform 

Ordinului Prefectului . 

 

ATRIBUIREA MANDATELOR 

În prima etapă: 

Punctul g6 din procesul verbal: 

 Copiaţi de la pct. g2 formaţiunile politice sau candidaţii independenţi cu numărul de voturi valabil 

exprimate corespunzător fiecăruia, respectând aceeaşi ordine. Acestea le înscrieţi în coloana 

“A”( ca denumire), respectiv coloana 1( nr. voturi valabil exprimate obtinute) . 

 Împărţiţi numărul de voturi valabil exprimate corespunzător fiecăruia la coeficientul electoral 

stabilit. Partea întreagă a rezultatului acestei operaţiuni, respectiv numărul de mandate atribuite, 

se înscrie în coloana 2 de la pct. g6 

 În coloana 3 din tabelul de la pct. g6 scrieţi numărul de voturi utilizate: 

 Col. 3 = Col. 2 x pct. g4 (Coeficientul Electoral) 

 Este declarat ales şi primeşte un singur mandat candidatul independent care a obţinut un număr 

de voturi cel puţin egal cu coeficientul electoral. 

 

În cea de-a doua etapă: 

 

ATENŢIE:  

Este posibil ca in judeţul Ialomita sa aveti în circumscripţia electorală o organizaţie a cetăţenilor 

aparţinând minorităţilor naţionale, respectiv Asociaţia Partida Romilor „Pro-Europa”.  

 În cazul în care Asociaţia Partida Romilor „Pro-Europa” a întrunit pragul electoral, dar nu şi 

coeficientul electoral neobţinând astfel în etapa I nici un mandat de consilier atunci în etapa a II-a, biroul 

electoral repartizează acesteia cu prioritate un mandat din cele rămase din prima etapă. Aceasta se înscrie 

în procesul verbal la pct. g8. 

Dacă aceasta a îndeplinit atât pragul cât şi coeficientul electoral şi a obţinut cel puţin un mandat la etapa I 

de repartizare, nu se mai completează nimic la pct. g8, formaţiunea politică respectivă participând alături 

de celelalte partide politice şi la repartizarea mandatelor din a doua etapă, în limita voturilor rămase 

neutilizate.  

 Punctul g7 din procesul verbal: 

Fără a scrie pe procesul-verbal faceţi următoarea operaţiune: 

Aflaţi  numărul de voturi neutilizate de fiecare formaţiune făcând diferenţa între: 

                 col. 1 pct. g6 şi col. 3 pct. g6 

Se vor înscrie în prima coloană de la pct. g7, formaţiunile politice sortate descrescător în funcţie de 

numărul voturilor neutilizate în prima etapă. Se consideră voturi neutilizate pentru fiecare listă de 

candidaţi a partidelor politice, cele care au rămas după atribuirea mandatelor, precum şi cele inferioare 

coeficientului electoral. 
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După repartizarea mandatului, acolo unde sunt îndeplinite condiţiile de către Asociaţia Partida Romilor 

„Pro-Europa”, dacă aveţi cazul, biroul electoral repartizează câte un mandat partidelor care au întrunit 

pragul electoral, în ordinea înscrierii acestora într-un tabel ordonat descrescător în funcţie de numărul 

voturilor neutilizate; dacă nu se reuşeşte repartizarea tuturor mandatelor, operaţiunea se repetă până la 

epuizarea acestora. Numărul maxim de mandate îl aveţi înscris la pct. g5. Atenţie să nu-l depăşiţi !!! 

 

Pentru alte situaţii particulare pe care le puteţi întâlni, vă rugam să consultaţi prevederile Legii nr. 

115/2015 art. 100.  

Respectaţi prevederile legale la repartizarea mandatelor de consilier ! 

 

La punctul h din procesul-verbal se trec candidaţii cărora li s-au atribuit mandate (în funcţie de înscrierea 

lor în lista formaţiunii politice). Se începe cu lista de candidaţi pentru care au fost exprimate cele mai 

multe voturi şi apoi se continuă descrescător după numărul de voturi valabil exprimate obţinute înscrise 

la pct. g. Candidaţii independenţi care au obţinut mandate vor fi înscrişi ultimii în această listă (tot 

descrescător, după numărul de voturi obţinute). 

 

La punctul i din procesul-verbal se înscriu candidaţii declaraţi supleanţi. 

 

La punctul j din procesul-verbal se expun pe scurt întâmpinările şi contestaţiile formulate precum şi 

hotărârile pronunţate de biroul electoral de circumscripţie care sunt definitive. Se va motiva şi lipsa unor 

semnături ale membrilor biroului electoral de circumscripţie pe procesul-verbal. 

 

III. Alegerea PRIMARULUI 

 

În conformitate cu art. 101 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 este declarat primar candidatul care 

a întrunit cel mai mare număr de voturilor valabil exprimate. 

În caz de balotaj se va organiza un nou tur de scutin la două săptămâni de la primul tur, la 

care vor participa numai candidaţii care se află în această situaţie, conform art. 101, alin. (3). 

 

IV. Alte aspecte care se vor avea în vedere la întocmirea celor 2 tipuri de procese-verbale de tipul 

CL/CE şi P/CE: 

 

 Obligatoriu toate datele înscrise în procesele-verbale se vor trece cu pastă de culoare albastră şi vor 

fi înscrise cât mai citeţ, în interiorul fiecărei căsuţe, cifrele fiind aliniate de la dreapta la stânga, 

fără a se tăia cu o linie căsuţele care rămân libere.  

 

 Dacă un partid sau candidat independent înscris la punctul g) din procesul-verbal de tip CL/CE 

sau de tip P/CE nu a obţinut nici un vot, se va înscrie cifra « 0 »  aliniată la dreapta. 

 

 Completaţi citeţ numele şi prenumele preşedintelui şi locţiitorului biroului electoral de 

circumscripţie comunală/orăşenească/municipala precum şi ale membrilor acestuia. Semnează toţi 

membrii (inclusiv preşedinte şi locţiitor) şi se ştampilează procesul-verbal pentru conformitate. 

Lipsa semnăturilor unor membri se va motiva la pct. j din procesul-verbal. 

 

V. Preşedinţii/Loctiitorii Circumscripţiilor Electorale Comunale/Orăşeneşti/Municipale  
 Trebuie să verifice toate cele 4 tipuri de procese-verbale întocmite la nivelul unei secţii de votare în 

vederea asigurării coerenţei şi a completării corecte a acestora. 

 Verificarea trebuie să asigure: 

 a)  respectarea cheilor de control, înscrise în machetele proceselor-verbale; 
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 b) ca numărul alegătorilor înscrişi în listele electorale, respectiv cel al alegătorilor prezenţi la 

urne, atât cel pe total cât şi cel din fiecare tip de listă electorală în parte, să fie identic în toate cele 4 

tipuri de procese-verbale întocmite la o secţie de votare. 

            Verificarea proceselor-verbale se realizează în prezenţa preşedinţilor şi a membrilor birourilor 

electorale ale secţiilor de votare care îi însoţesc. Eventualele neconcordanţe între datele înscrise în 

procesele-verbale se vor rezolva de către preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare pe baza 

materialelor utilizate în procesul electoral care nu vor fi predate - preluate înainte de terminarea procesului 

de verificare. 

  Este interzis să se efectueze  corecţii ale cifrelor ce atestă voturile valabil exprimate obţinute 

de partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi . 

 

 


