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COMUNA SATCHINEZ  

JUDEŢUL TIMIŞ 
 

PROCES VERBAL NR. 53/26.09.2020 

 

de modificare a Procesului verbal nr. 51/24.09.2020 privind constituirea Secțiilor de 
votare nr.  529, 530, 531 si 532 aparținând Circumscripției nr.80  

Comuna Satchinez 
 
Ținând cont de listele reprezentanților în birourile electorale ale secțiilor de 

votare, comunicate de formațiunile politice care au propus candidați la alegerile pentru 
autoritățile administrației publice locale din data de 27 septembrie 2020, 

Avand in vedere solicitarile ulterioare formulate de Partidul PRO EUROPA privind   
inlocuirea membrului PRO EUROPA dl. SCHEEREA DANIEL in cadrul Secției de Votare 
nr. 529 cu dna. FRAHLER MARLENE, tel .0770745891. 

  solicitarea de inlocuire formulata de Partidul PRO Romania  a Sectiei de votare 
nr. 531 privind inlocuirea din motive medicale a membrului titular desemnat initial, dl. 
GIUGASTRU VIOREL, cu dna. BIRNAURE ADRIANA – GEORGIANA, tel. 0751639917,  

precum si solicitarea de inlocuire formulata de catre presedintele Sectiei de 
votare nr. 532 a membrului titular desemnat de PSD – dna. HUMA VOICHIȚA cu 
persoana desemnata ca rezerva, dna. FLOREA ELENA CRISTINA,  

În conformitate cu prevederile art.30 alin.4 din Legea nr.115/205, cu modificările 
și completările ulterioare, pentru alegerea autorităților administrației publice locale, ale 
art.4 din Legea nr.135/2020 și Hotărârile nr.77 republicată, nr.110 și nr.111 ale Biroului 
Electoral Central privind modalitatea de completare a birourilor electorale ale secțiilor 
de votare, 

  Aprobam cererile formulate si dispunem modificarea in parte a componentei 
Secțiilor de votare nr.  529, 531 si 532 in sensul celor solicitate: 
- inlocuirea membrului PRO EUROPA dl. Scheerea Daniel in cadrul Sectiei de Votare 

nr. 529 cu dna. Frahler Marlene, tel .0770745891 
- inlocuirea in cadrul Sectiei de votare nr. 531 a membrului titular dl. Giugastru Viorel  

desemnat de Partidul Pro Romania cu dna. Birnaure Adriana – Georgiana,   
- inlocuire in cadrul Sectiei de votare nr. 532 a membrului titular dna. HUMA 

VOICHIȚA desemnat de Partidul PSD –cu persoana desemnata ca rezerva de Partidul 
PSD, dna. Florea Elena Cristina; 

Prezenta se aduce la cunostinta publica prin publicare pe situl comunei Satchinez, 
afisare la sediul BECL Satchinez si prin adresa email catre președinții secțiilor de votare.   

               


