EXTRAS DIN LEGEA 115/2015

Art. 27. - (1) Birourile electorale de circumscripție au următoarele atribuții:
a) urmăresc aplicarea dispozițiilor legale privitoare la alegeri în circumscripția
electorală în care funcționează;
b) înregistrează listele de candidați și candidaturile independente pentru
consiliile locale, precum și candidaturile pentru primar și constată rămânerea
definitivă a acestora;
c) comunică biroului electoral de circumscripție județeană, respectiv a
municipiului București denumirea partidelor politice, alianțelor politice,
alianțelor electorale și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților
naționale, care au depus liste complete de candidați;
d) fac publicațiile și afișările necesare cu privire la listele de candidați și
candidaturile independente pentru consilieri și la candidaturile pentru funcția
de primar și președinte al consiliului județean
e) stabilesc, pe baza numărului de alegători înscriși în Registrul electoral și în
listele electorale complementare, comunicat conform dispozițiilor art. 20,
numărul de susținători necesar pentru
depunerea candidaturilor partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor
electorale și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale și
candidaturilor independent
f) distribuie birourilor electorale ale secțiilor de votare buletinele de vot,
ștampila de control și ștampilele cu mențiunea "VOTAT";
g) rezolvă întâmpinările referitoare la propria lor activitate și contestațiile cu
privire la operațiunile birourilor electorale ale secțiilor de votare;
h) biroul electoral de circumscripție comunală, orășenească, municipală,
respectiv de sector al municipiului București totalizează voturile exprimate și
stabilește rezultatul alegerilor pentru circumscripția electorală în care
funcționează; eliberează consilierilor și primarului aleși certificatul doveditor
al alegerii;

i) biroul electoral de circumscripție județeană, respectiv biroul electoral de
circumscripție a municipiului București totalizează voturile exprimate pentru
consiliul județean, pentru președintele consiliului județean, respectiv pentru
Consiliul General al Municipiului București și pentru primarul general al
municipiului București și stabilește rezultatul alegerilor; eliberează
consilierilor, respectiv președintelui consiliului județean și primarului general
al municipiului București certificatul doveditor al alegerii, după care transmite
judecătoriei ori tribunalului, după caz, în a cărei rază teritorială se află
circumscripția electorală pentru care au avut loc alegeri procesele-verbale și
celelalte documente privind rezultatul alegerilor pentru consilieri, prevăzute
la art. 103 alin. (5), în vederea validării mandatelor;".
j) organizează, dacă este cazul, desfășurarea celui de-al doilea tur de scrutin
pentru primari sau pentru președinții consiliului județean;
k) comunică date cu privire la alegeri și rezultatul acestora, prin biroul
electoral de circumscripție județeană, respectiv a municipiului București,
Biroului Electoral Central și Guvernului și aduc la cunoștința populației din
cuprinsul circumscripției electorale, prin orice mijloc de publicitate, rezultatul
alegerilor;
l) primesc de la birourile electorale ale secțiilor de votare și predau
judecătorilor, în a căror rază teritorială funcționează, buletinele de vot
întrebuințate și necontestate, precum și pe cele anulate, listele electorale
utilizate, ștampilele și celelalte materiale necesare votării.
(2) Prin listă completă de candidați se înțelege lista care cuprinde un număr
de candidați egal cu suma dintre numărul maxim de mandate de consilier,
stabilită potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, pentru unitatea administrativ teritorială în cauză și
numărul ce reprezintă un sfert din numărul mandatelor, stabilit în
conformitate cu prevederile art. 7 alin. (6).
(5) În vederea desemnării membrilor biroului electoral al secției de votare,
președintele biroului electoral de circumscripție stabilește, în termen de 24
de ore de la desemnarea acestora potrivit alin. (2), numărul de candidați
propuși de fiecare partid politic, alianță politică sau alianță electorală sau
organizații ale minorităților naționale care participă la alegeri; în același

termen, partidele politice, alianțele politice și alianțele electorale sau
organizații ale minorităților naționale care participă la alegeri care au depus
liste de candidați ori propuneri de candidați pentru funcția de primar în
circumscripția respectivă sunt obligate să comunice președintelui biroului
electoral de circumscripție comunală, orășenească, municipală ori de sector,
prin organizațiile locale, numele și prenumele reprezentantului lor.
Președintele biroului electoral de circumscripție comunală, orășenească,
municipală sau de sector comunică, de îndată, numele și prenumele
reprezentanților partidelor politice președintelui biroului electoral al secției
de votare.
Prevederile art. 26 alin. (15) se aplică în mod corespunzător
(6) Desemnarea membrilor biroului electoral al secției de votare se face de
către președintele biroului electoral de circumscripție, pe baza comunicărilor
prevăzute la alin. (5), prin tragere la sorți.
Art. 42. - Birourile electorale lucrează în prezența majorității membrilor care
le compun și adoptă hotărâri cu votul majorității membrilor prezenți. În caz
de egalitate de voturi, votul președintelui este hotărâtor.
(2) Pentru motive întemeiate, apreciate de la caz la caz, reprezentanții
partidelor politice sau organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților
naționale care participă la alegeri în birourile electorale pot fi înlocuiți, la
cererea celor care i-au propus, cu aprobarea biroului electoral ierarhic
superior, până în preziua votării, iar în caz de deces, îmbolnăviri sau
accidente, chiar și în ziua alegerilor.
Art. 44. - Nu pot fi membri ai birourilor electorale de circumscripție sau ai
birourilor electorale ale secțiilor de votare candidații în alegeri, soții, rudele și
afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv, precum și persoanele care nu
au exercițiul drepturilor electorale.
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