
ATENŢIE !! Urmări ți obligatoriu cele 2 prezentări de instruire  în .ppt audio, 
pentru completare și verificare PV la nivelul SV și respectiv cel cu Atribuții 
președinți CE, postate pe site-ul BEJ Bacău.  

NU UITAŢI, urm ătoarele:  
După finalizarea 
verificării proceselor-
verbale la nivelul unei 
secţii de votare din 
circumscripţie, după ce 
totul este în regulă, toţi 
membrii BECL  (Biroului 
Electoral de 
Circumscripție Locală) 
vor certifica prin 
semnătur ă validarea 
celor 4 tipuri de procese-
verbale (P/SV, CL/SV, 
CJ/SV, PCJ/SV), pe 
ambele exemplare, 
semnând în partea 
stângă a primei pagini a 
fiecărui PV, pe spaţiul 
liber . 
 

Nu vor pleca către BEJ procese-verbale nevalidate prin semnătur ă de către toţi membrii 
BECL 

 

-Asigurați-vă că unul din cele 2 exemplare din fiecare PV al SV care va fi predat la BEJ, 
va fi obligatoriu cel care a fost fotografiat de operatorul SV și postat în SIMPV. 
 
-Asigurați-vă că este 
completat pct. h cu 
toate situațiile de 
atenționări , la care este 
cazul, precum și pct. i 
din PV la fiecare SV. 
 
 
-Asigurați-vă că sunt 
semnăturile tuturor 
membrilor SV și 
ștampila în clar, pe 
fiecare exemplar din 
toate PV-urile la nivelul 
unei SV. 
 
 
 
 

În plic aveți REZERVE în caz de nevoie, 2 exemplare din fiecare tip de PV x nr. de secții 

SE VOR MENŢIONA LA PUNCTUL H, 
DACĂ ESTE CAZUL, SITUAŢIILE ÎN CARE:
- exist ă atenţionări acceptate în SIMPV, care 

obligatoriu trebuie explicate;

 - dacă la deschiderea pachetelor de buletine de 
vot exist ă o diferen ţă, în plus sau în minus, fa ţă 
de num ărul celor primite la sec ție pe bază de 
proces-verbal, caz în care se va consemna la pct. 
e) din procesul-verbal de acel tip, num ărul efectiv 
de buletine de vot primite. 

- Se va men ționa dac ă BECL dispune 
redistribuirea de buletine de vot între sec ții de 
votare din cadrul aceleia și localit ăți, caz în care se 
va completa corespunz ător pct. e) “num ăr de 
buletine de vot primite”, în func ție de tipul de 
buletin de vot (primar / consiliul local / 
președintele consiliului jude țean / consiliul 
jude țean) pe tipul de proces-verbal corespunz ător 
(P/SV / CL/SV / PCJ/SV / CJ/SV), luându-se în 
considerare în plus /minus buletinele de vot 
primite /predate.

-Dacă lipse şte semn ătura unui membru al sec ţiei 
de votare. În acest caz pre şedintele trebuie s ă 
men ţioneze motivele care au împiedicat 
semnarea.

- Dacă unui aleg ător i s-a dat la solicitarea 
acestuia înc ă un buletin de vot, dup ă ce primul a 
fost anulat, conform art.85 alin (10) din Legea 
115/2015, actualizat ă. În acest caz, buletinul 
anulat va fi inclus la pct. f) din procesul-verbal 
corespunz ător tipului de alegere.

-alte probleme întâmpinate

În cazul în care, în 
urma verific ării,  
procesele-verbale 
sunt corecte, 
obligatoriu toate 
cele 4 tipuri de PV 
de la nivelul 
tuturor sec țiilor de 
votare din 
localitate, pe 
ambele exemplare, 
trebuie s ă fie 
vizate prin 
semnătură de to ți 
membrii BECL .

Aceștia vor semna 
în partea stâng ă a  
primei pagini a 
fiec ărui PV,  pe 
spa țiul liber.

În cazul în care în 
urma verific ărilor se 
constat ă 
neconcordan țe pe PV, 
modific ările se vor 
efectua de 
președintele SV, 
numai în baza unei 
hotărâri a BECL . 

Președintele SV 
semnează și 
ștampileaz ă PV pentru 
fiecare corec ție în 
parte, iar pre ședintele 
BECL va semna în 
dreapta sus pe PV, 
pentru a certifica c ă 
modific ările efectuate 
de către pre ședintele 
SV sunt în 
concordan ță cu 
hotărârea BECL


