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HOTĂRÂREA NR. 13/02.09.2020 

privind verificarea machetei buletinelor de vot  

privind alegerea consiliului local și primarului 

 

 

Biroul Electoral de Circumscripție nr. 63 Săliștea, întrunit în ședință în data de 02 

septembrie 2020; 

 

 În considerarea dispozițiilor art. 60 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților 

administrației 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, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

Având în vedere machetele buletinelor de vot privind alegerea consiliului local și primarului 

comunicate de Prefectul județului Alba Biroului Electoral de Circumscripție nr. 63 Săliștea.  

 

Văzând Anexele nr. 1 și 2 din Hotărârea nr. 8 din 21 august 2020 pentru aprobarea 

modelelor buletinelor de vot care sunt folosite la alegerile locale, emisă de Autoritatea Electorală 

Permanentă și Procesul verbal pentru stabilirea numărului de ordine de pe buletinele de vot încheiat 

de Biroul Electoral de Circumscripție nr.63 Săliștea, la data de 26.08.2020, înregistrat sub nr. 

49/26.08.2020. 

 

Se apreciază că machetele prezentate sunt întocmite în conformitate cu dispozițiile legale 

mai sus citate, prin urmare, cu unanimitatea membrilor prezenți, Biroul electoral de circumscripție 

comunală nr. 63 Săliștea 

 

În conformitate cu prevederile art. 27 alin. 1 lit. a, art.60 și ale art.58 alin (6)  din Legea 

nr. 115/2015 pentru alegerea pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru 

modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si 

completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, adoptă următoarea  

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. (1) Biroul Electoral de Circumscripție nr. 63 Săliștea,  aprobă macheta buletinului de 

vot în format A4, având un nr. total de 8 pagini, din care 5 pagini numerotate, în vederea  

continuării procedurii de imprimare a buletinului de vot pentru alegerea Consiliului Local al 

Comunei Săliștea, prevăzută în Anexa nr.1. 

(2) Biroul Electoral de Circumscripție nr. 63 Săliștea aprobă macheta buletinului de vot în 

format A4, având un nr. total de 4 pagini, din care 1 pagini numerotate, în vederea continuării 

procedurii de imprimare a buletinului de vot pentru alegerea Primarului Comunei Săliștea, 

prevăzută în Anexa nr. 2. 

 



Art. 2 Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 3 Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare și se comunică 

Prefectului județului Alba scanată, în format pdf., la adresa de e-mail:bv@prefecturaalba.ro. 

 

Definitivă. 

 

SĂLIȘTEA, 02.09.2020 
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