
Biroul Electoral de Circumscriplie Judeleand nr. 6 Bistrila-NSsEud pentru
alegerea senatului gi a camerei Deputalilor din anur 2020

Nr. 134/02.t!.2O2O

DECIZIE
privind stabilirea dimensiunii patrulaterelor in care se vor imprima

candidaturile 9i numirul patrulaterelor de pe fiecare pagini a buletinelor de

vot ce vor fi folosite pentru alegerea Senatului si a Camerei Deputalilor in

circumscriplia ElectoralS Judelean5 nr. 6 Bistrila-NEsiud

Av6nd in vedere dispoziliile art. 60 alin 3 din Legea nr. 2OBl2Ot5, cu

modific5rile gi completirile ulterioare,

Ludnd in considerare pct. 7 din Anexa nr. 1 a Hotdr6rii Autorit6tii Electorale

Permanente nr. 17 din 19.10.2020 pentru aprobarea modelelor, a dimensiunilor si a

conditiilor de tipdrire ale buletinelor de vot care vor fi folosite pentru alegerea

Senatului 9i a Camerei Deputatilor;

VdzAnd:

- Procesul-verbal al Biroului Electoral Central nr. 303/BEC/SCD/18.10.2020

privind constatarea rEm6nerii definitive a candidaturilor propuse de organizatiile

cetSlenilor apartin6nd minoritStilor nationale pentru toate circumscriptiile electorale, la

alegerile pentru Camera Deputatilor din anul 2020,

- Procesul-verbal al Biroului Electoral Central nr. 38O/BEC/SCD122.10.2020

privind completarea Procesului-verbal nr. 303/BEC/SCD/18. tO.ZOZO privind

constatarea r5mdnerii definitive a candidaturilor propuse de organizatiile cet5lenilor

apartin6nd minoritdtilor nalionale pentru toate circumscriptiile electorale, la alegerile

pentru Camera Deputatilor din anul 2020,

- Procesul-verbal privind constatarea rEmdnerii definitive a candidaturilor pentru

alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor cu nr. 130/30.t0.2020, a Biroului Electoral

de Circumscriptie ludeteanE nr. 6 Bistrifa-Ndsdud,

- Procesul-verbal nr. 133102.71.2020 incheiat cu ocazia tragerii la sorti pentru

stabilirea ordinii in care se inscriu listele de candidati si candidatura independent5 de

pe fiecare tip de buletin de vot, pentru alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor din

anul 2020, din cadrul Circumscriptiei Electorale ludetene nr. 6 Bistrila-N5s}ud,

- numHrul maxim de candidati cuprins in listele pentru Senat si Camera

Deputatilor, necesitatea respect5rii prevederilor privind m5rimea fontului, distanlarea

dintre patrulatere, asigurarea acelorasi dimensiuni pentru patrulaterele competitorilor

electorali in functie de categorie la care se incadreazS: art.61 lit.a si b; art.61 lit.c si



art.61 si lit.d din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului gi a Camerei

Deputatilor, precum gi pentru organizarea gi funclionarea AutoritSlii Electorale

Permanente, cu modific5rile 9i completirile ulterioare;

- Punctul 94 din Calendarul actiunilor din cuprinsul perioadei electorale a

alegerilor pentru Senat si Camera Deputalilor din anul 2O2O aprobat prin H.G. nr.

74s12020,

tn temeiul dispozitiilor aft. B alin. (1) teza initialS, art. L4 din Legea nr.

20812015 cu modific5rile si completdrile ulterioare,

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE JUDETEANA
DECIDE

Aft. 1. Pe fiecare pagind interioard a buletinelor de vot pentru alegerea

Senatului 9i a Camerei Deputatilor in Circumscriptia Electorald nr.6 Bistrita-N5siud, la

alegerile din 6 decembrie 2020, se vor inscrie c6te 4 patrulatere de aceeasi

dimensiune, in care se vor inscrie prenumele si numele candidatilor pe o singurd

coloand, precum si celelalte mentiuni prev5zute in HotSr6rea A.E.P. nr. t7lZO20, cu

exceptia ultimei pagini interioare imprimate cu patrulatere a Buletinului de vot pentru

Camera Deputatilor, care va avea doar trei patrulatere.

Aft. 2. Dispune Prefectului judetului Bistrita-NEsSud intocmirea machetei

pentru fiecare buletin de vot, sens in care i se vor comunica prezenta decizie si lista

candidaturilor definitive.

PRESED
BERARI-R.


