INFORMARE

cu privire la activitățile desfășurate în aplicarea legislației electorale aferente Alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020

I.

Acțiuni desfășurate în săptămâna 27.07.2020 - 31.07.2020
-

Prin Circulara nr. 7282/17.07.2020 primarilor și secretarilor generali ai unităților administrativ-teritoriale
din Județul Bihor le au fost aduse la cunoștință actele normative în baza cărora se organizează și
desfășoară alegerile locale din anul 2020, cu solicitarea de a pune în aplicare măsurile stabilite în
responsabilitatea acestora.

-

Prin Circulara nr. 7654/27.07.2020 au fost informați primarii unităților administrativ-teritoriale din Județul
Bihor cu privire la măsurile concrete instituite în sarcina lor, în vederea analizării și punerii în aplicare a
acestora, pentru respectarea prevederilor Hotărârilor de Guvern publicate în Monitorul Oficial nr.
653/23.07.2020.

-

Prin Circulara nr. 7684/27.07.2020 s-a solicitat primarilor stabilirea locației în care vor funcționa birourile
electorale de circumscripție ( municipale, orășenești și comunale), precum și a datelor de contact, în
vederea emiterii ordinului prefectului privind stabilirea sediilor birourilor electorale de
circumscripție comunale, orășenești, municipale.

-

A fost emis Ordinul Prefectului nr. 308/14.07.2020 privind stabilirea numărului membrilor în
Consiliul Județean Bihor, respectiv în consiliile locale municipale, orășenești și comunale din
județul Bihor.

-

Prin Ordinul Prefectului nr. 331/27.07.2020 a fost constituită Comisia Tehnică Bihor pentru
coordonarea activităților de organizare a alegerilor locale din anul 2020, precum şi a Grupului
tehnic de lucru al Comisiei,

-

A fost emis Ordinul Prefectului nr. 332/29.07.2020 privind numerotarea circumscripțiilor electorale
din județul Bihor pentru alegerile locale din 27.09.2020.

-

A fost emis Ordinul Prefectului nr. 333/29.07.2020 privind aprobarea dimensiunilor ștampilelor Biroului
Electoral de Circumscripție Județeană Bihor, a Birourilor Electorale de Circumscripție comunală,
orășenească, municipal și a Birourilor electorale ale secțiilor de votare.
Prin Ordinul Prefectului nr. 334/29.07.2020 a fost aprobat Programul calendaristic propriu pentru
realizarea acțiunilor necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale din anul 2020, în județul
Bihor, acesta fiind adus la cunoștința publică.

-

-

Prin Ordinul Prefectului nr. 339/31.07.2020 a fost stabilit sediul Biroului Electoral de Circumscripție
Județeană nr. 5 Bihor, datele de contact ale acestuia, precum și sediile Birourilor electorale de
Circumscripție comunale, orășenești, municipale și datele de contact ale acestora

