INFORMARE
cu privire la activitățile
țile desfășurate în aplicarea legislației electorale aferente
Alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020
CAPITOLUL I
Acțiuni desfășurate în săptămâna 31.08.2020 - 06.09.2020
Au fost întocmite și verificate cele 204 machete ale buletinelor de vot, acestea fiind comunicate, în data
de 4.09.2020, către Monitorul Oficial al României, în vederea tipăririi primului tiraj de buletine.
În data de 2.09.2020 a avut loc, ședința Comisiei Tehnice Bihor, în cadrul căreia au fost analizate
acțiunile
țiunile desfășurate de membrii acesteia cu privire la organizarea alegerilor locale din 27 septembrie 2020.
În data de 2.09.2020 au avut loc, în sistem de videoconferin
videoconferință, ședințele de lucru cu primarii și secretarii
generali ai UAT-urilor din județul
țul Bihor, ocazie cu care au fost analizate activitățile acestora, și anume: pregătirea și amenajarea locațiilor în care vor funcționa secțiile de votare
Actualizarea listelor electorale,
Confecționarea (acolo
acolo unde este cazul) panourilor pentru afi
afișajul
șajul electoral, precum și amplasarea
acestora în locurile special amenajate.
Desemnarea personalului tehnic auxiliar al sec
secțiilor de votare, etc.
Prin Circulara nr. 9127/31.08.2020
2020 au fost transmise primarilor, modelele tuturor proceselor verbale care
vor fi utilizate la alegerile locale din 27 septembrie 2020.
A fost semnat contractul pentru servicii de depozitare/ambalare buletine de vot, după preluarea
acestora de la Monitorul Oficial.
Au fost centralizate și analizate informările primarilor cu privire la stadiul activităților și sarcinilor
desfășurate în săptămâna anterioară.
Participarea membrilor Comisiei Tehnice Jude
Județene
țene la videoconferința cu Ministerul Afacerilor Interne din
data de 03.09.2020.

CAPITOLUL II
Acțiuni
țiuni ce vor fi inițiate în săptămâna 07.09. - 13.09.2020
Conform comunicatului Autorității
ții Electorale Permanente, din cauza numărului mare de cereri privind
înscrierea în Corpul Experților Electorali, data tragerii la sor
sorțiți a președinților și locțiitorilor secțiilor de votare, va fi
efectuată în data de 12.09.2020, urmând ca, după desemnarea acestora, să fie organizate, împreună cu BEJ nr.
5 Bihor si AEP, ședințele de instruire a acestora, în sistem de videoconferință,
ță, cu asigurarea de către prefect a
logisticii necesare în acest sens.
După comunicarea de către AEP a numerotării sec
secțiilor
țiilor de votare, primarii vor proceda la acțiuni în
vederea aducerii la cunoștință
ștință publică a acestora, precum și a sedii
sediilor stabilite (publicații);
Va fi transmisă operatorului economic care confec
confecționează
ționează ștampilele de control ale birourilor electorale
ale secțiilor
țiilor de votare, comanda, în vederea finalizării procedurii.
În data de 04.09.2020 se efectuează desemnarea op
operatorilor
eratorilor de tabletă de către AEP; astfel Instituția
Institu
Prefectului va sprijinii efectuarea de către STS, la sediile sec
secțiilor
țiilor de votare, a operațiunilor de verificare și
simulare care se impun în perioada imediat următoare.

