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Ordinea pe buletinele de vot din Municipiul Zalău a listelor de candidați 
sau candidați independenți pentru funcția de consilieri și pentru funcția de 

primar 
 

Astăzi, 26 august 2020, la sediul Biroului Electoral de Circumscripţie Municipală 
nr. 1 Zalău a avut loc tragerea la sorți pentru stabilirea numărului de ordine pe buletinele de 
vot din Municipiul Zalău a listelor de candidați sau candidați independenți pentru funcția 
de consilieri și pentru funcția de primar, depuse de partidele politice ori organizațiile 
cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțe politice și alianțele electorale ale 
acestora. 

În urma tragerii la sorți, ordinea pe buletinele de vot este următoarea: 
1. Partidul PRO România 
2. Alianța Liberalilor și Democraților 
3. Uniunea Democrată Maghiară din România 
4. Partidul Social Democrat 
5. Partidul Național Liberal 
6. Partidul Mișcarea Populară 
7. Partidul Ecologist Român 
8. Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat 
9. Alianța Maghiară din Transilvania 
10. Alianța USR PLUS 
11. Partidul Re:Start România 
 Candidatul independent pentru funcția de consilier local, Ilieș Bogdan va 

ocupa un patrulater distinct în partea finală a buletinului de vot. 
Menționăm că în urma întâmpinării formulate de Partidul  Social Democrat – 

Organizația Județeană Sălaj și a contestației formulate de Uniunea Democrată Maghiară 
din România, Biroul Electoral de Circumscripție Municipală nr. 1 Zalău a constatat că, din 
eroare, în prima etapă a tragerii la sorți privind stabilirea ordinii pe buletinele de vot, la 
ședința din data de 25.08.2020, ora 14.00, în urna pregătită pentru această extragere, în 
prima etapă a fost introdusă și Alianța USR PLUS, alianță care nu se încadrează în 
criteriile prevăzute de dispozițiile art. 58 alin. (8) lit. a din Legea nr. 115/2015 pentru 
alegerea autorităților locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 
215/2001, precum și modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind statutul aleșilor 
locali și a Hotărârii nr. 48 din 24.08.2020 privind aplicarea unitară  a prevederilor art. 58 
alin 8 și 9 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, 
pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 precum și modificarea 
și completarea Legii nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, emisă de Biroul Electoral 
Central, având în vedere că Partidul PLUS, partid care face parte din Alianța USR PLUS, 
nu are reprezentare parlamentară, motiv pentru care această alianță ar fi trebuit să fie 
inclusă în etapa a doua a tragerilor la sorți privind ordinea de pe buletinele de vot a listelor 



de candidați sau candidați independenți pentru funcția de consilieri și pentru funcția de 
primar. 

 Întâmpinarea formulată de Partidul Social Democrat și contestația formulată de 
Uniunea Democrată Maghiară din România au fost admise, procedura de tragere la sorți 
fiind anulată și reluată. Astfel, conform celor prezentate, astăzi a avut loc o nouă tragere la 
sorți, ordinea de pe buletinele de vot la alegerile din data de 27 septembrie 2020 fiind 
prezentată anterior.    


