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BIROUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPȚIEI NR. 30 JUDEȚUL OLT  
pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 

Municipiul Slatina, strada Strehareț nr. 150  
telefon 0249/437367, fax 0249/437368 

        
   
 Nr. 360/04.12.2020 

Către, 
TOATE PRIMĂRIILE 

În atenția doamnei/domnului primar 
 

TOATE BIROURILE ELECTORALE ALE SECȚIILOR DE VOTARE 
În atenția doamnei/domnului președinte 

 
Circulară privind stabilirea circuitului și a modalității de preluare și, mai ales, de predare a 

buletinelor de vot, a proceselor verbale și a celorlalte materiale utilizate în 
procesul de votare, după finalizarea tuturor operațiunilor în cadrul secțiilor de 

votare de pe raza județului Olt 
 

Având în vedere prevederile art. 18 alin. 1 lit. (f) și (g), art. 92 alin. (1-4), alin. (9-13), art. 
93 alin. (7), (9) și (10) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, 
precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și 
completările ulterioare, referitoare la circuitul și predarea buletinelor de vot, a proceselor-verbale 
și a celorlalte materiale utilizate în procesul de votare, după finalizarea tuturor operațiunilor în 
cadrul secțiilor de votare; 

Ținând seama de dispozițiile art. 3 din Decizia nr. 61/06.11.2020 a Biroului Electoral 
Central privind normele tehnice de completare și verificare, precum și circuitul proceselor- 
verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile pentru Senat și Camera 
Deputaților din anul 2020 

Având în vedere contextul epidemiologic actual și necesitatea luării unor măsurii 
organizatorice pentru a evita aglomerarea de persoane la predarea buletinelor de vot, a proceselor-
verbale și a celorlalte materiale utilizate în procesul de votare, astfel încât să fie respectate inclusiv 
prevederile relevante ale Ordinului nr. 166/2020 al M.A.I privind stabilirea unor măsuri și 
acțiuni de sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfășurarea în siguranță a 
procesului electoral din țară la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 

Luând în considerare faptul că, date fiind prevederile relevante ale Deciziei nr. 
61/06.11.2020 a Biroului Electoral Central, în cazul în care procesele-verbale de consemnare a 
rezultatelor votării întocmite la nivelul secțiilor de votare prezentate/aduse la biroul electoral de 
circumscripție județeană conțin erori sau neconcordanțe, iar cheile de control nu se confirmă, orice 
corectare a acestor erori/neconcordanțe implică chemarea operatorului de calculator la sediul BEJ 
și emiterea unei decizii de către BEJ, proceduri care, în mod inerent, vor genera întârzieri 
importante în activitatea de predare-primire a dosarelor și de verificare și validare a procesele-
verbale de consemnare a rezultatelor votării; 

Pentru a limita, pe cât posibil, astfel de situații, precum și aglomerarea de persoane în același 
spațiu; 

Văzând Decizia nr. 79/21.11.2020 a Biroului Electoral Central privind preluarea, 
transportul, paza și predarea materialelor necesare votării de către birourile electorale ale secțiilor 
de votare din țară și apreciind necesară detalierea anumitor aspecte/proceduri sau, după caz, 
adaptarea acestora la logistica și resursele locale; 

în vederea bunei organizări a activității secțiilor de votare, dar mai ales a circuitului și 
modalității de predare a buletinelor de vot, a proceselor-verbale și a celorlalte materiale 
utilizate în procesul de votare, după finalizarea tuturor operațiunilor în cadrul secțiilor de 
votare, precum și pentru aplicarea unitară a dispozițiilor legale mai sus-menționate, în 
circumscripția electorală județeană, vă transmitem următoarele: 
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În aplicarea art. 2 alin. l din Decizia nr. 79/21.11.2020 a Biroului Electoral Central 

privind preluarea, transportul, paza și predarea materialelor necesare votării de către birourile 
electorale ale secțiilor de votare din țară, în județul Olt, președintele biroului electoral al secției 
de votare și ceilalți membri ai biroului electoral al secției de votare trebuie să fie prezenți în 
locul de vot, în data de 05.12.2020, începând cu orele 16.00 și până la orele 20.00, urmând să 
desfășoare activitățile menționate la art. 1 și 2 din decizia BEC anterior menționată. Predarea-
primirea materialelor necesare votării se va face, cu precădere, în intervalul orar 16.00-18.00, iar 
în intervalul orar 18.00-20.00 se vor primi cererile pentru urna mobilă. 

Predarea buletinelor de vot și a celorlalte materiale necesare votării de către 
președintele BEJ Olt către primari se va face de la sediul BEJ Olt, în data de 05.12.2020, 
situat în municipiul Slatina, strada Strehareț nr. 150, începând cu ora 11.00, conform 
planificării din anexa nr. 1 la prezenta. 

În ziua alegerilor, după încheierea votării si finalizarea tuturor operațiunilor, mai înainte de 
a pleca spre Biroul electoral de circumscripție județeană nr. 30 Olt, președinții și locțiitorii 
birourilor electorale ale secțiile de votare de pe raza județului se vor asigura că au fost 
respectate toate procedurile detaliate în Decizia nr. 61/06.11.2020 a Biroului Electoral 
Central privind normele tehnice de completare și verificare, precum și circuitul proceselor-verbale 
privind consemnarea rezultatului votării la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 
2020 și că se confirmă toate cheile de control în procesele-verbale de consemnare a 
rezultatelor votării și corelațiile din aplicația informatică SIMPV. 

În cazul în care aceste chei de control/corelații nu se confirmă se va urma întocmai procedura 
detaliată la art. 6 din Decizia nr. 61/06.11.2020 a Biroului Electoral Central. 

După finalizarea tuturor operațiunilor de numărare a buletinelor de vot, de completare a 
proceselor-verbale de consemnare a rezultatelor votării, de verificare a corelațiilor în aplicația 
informatică, de încărcare în SIMPV a fotografiilor proceselor-verbale originale, cât și a datelor 
înscrise în aplicația informatică de verificare a corelațiilor - toate secțiile de votare de pe raza 
județului Olt, vor pregăti materialele și vor urma procedura detaliate în anexa nr. 2 la 
prezenta, denumită Circuitul și modalitatea predării buletinelor de vot, a proceselor-verbale și a 
celorlalte materiale utilizate în procesul de votare, după finalizarea tuturor operațiunilor în cadrul 
secțiilor de votare de pe raza județului Olt. 
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Anexa nr. 2 la Circulara nr. 360/04.12.2020 
 

Circuitul și modalitatea predării buletinelor de vot, a proceselor-verbale și a 
celorlalte materiale utilizate în procesul de votare, după finalizarea tuturor 

operațiunilor în cadrul secțiilor de votare de pe raza județului Olt. 
 
 

După finalizarea tuturor operațiunilor de numărare a buletinelor de vot, de completare a 
proceselor-verbale de consemnare a rezultatelor votării, de verificare a corelațiilor în aplicația 
informatică, de încărcare în SIMPV a fotografiilor proceselor-verbale originale, cât și a datelor 
înscrise în aplicația informatică de verificare a corelațiilor, toate secțiile de votare de pe raza 
județului Olt, vor pregăti următoarele materiale : 

I+II. = Materiale care vor fi predate în spațiul din municipiul Slatina, str. Strehareț 
nr. 150 - cantina fostului Liceu Agricol  

Categoria I: 
I. A. Un sac sau - dacă volumul o impune - mai mulți saci sigilați (legați cu sfoară) și 

etichetați, conținând buletinele de vot anulate și neutilizate (care nu au fost introduse în 
urnă/neîntrebuințate). 

Etichetarea se va face pe fiecare astfel de sac, în sensul că se va scrie cu marcherul: 
numărul secției de votare, orașul sau comuna și numărul total al buletinelor de vot anulate din 
fiecare sac. 

B. Un plic în care vor fi introduse: autocolantele cu mențiunea ”VOTAT- 06.12.2020” 
nefolosite, tipizatele nefolosite/albe (formulare SIMPV ș.a.), decizii BEC sau BEJ ș.a.. 

Acest plic va fi introdus, deasupra, într-unul din sacii ce conțin voturile anulate, pe sac 
făcându-se mențiunea suplimentară:”autocolante”. 

C. Un plic sigilat (prin aplicarea ștampilei de control a secției) conținând ștampilele cu 
mențiunea ”VOTAT” 

Pe plic se va menționa numărul secției de votare și localitatea, precum și numărul de 
ștampile. Acest plic va fi introdus, deasupra, într-unul din sacii ce conțin voturile anulate, astfel 
încât să fie vizibil la momentul predării, pe sac făcându-se mențiunea suplimentară: ”ștampile 
VOTAT”. 

La final, fiecare sac se va lega cu sfoară, după care se va sigila cu o bandă de hârtie, după 
cum urmează: a) președintele BESV semnează câte o bandă de hârtie împreună cu ceilalți 
membri și aplică ștampila de control pe acesta; b) apoi președintele BESV aplică bandă adezivă 
transparentă sau lipici pe benzile de hârtie semnate pe care apoi le lipește pe fiecare sac, astfel 
încât semnăturile și ștampila de control să rămână vizibile, iar benzile de hârtie să nu se 
deterioreze pe parcursul transportului. 

Atenție: Materialele menționate la pct. I vor fi predate reprezentantului Instituției 
Prefectului în spațiul din municipiul Slatina, str. Strehareț nr. 150 - cantina fostului Liceu 
Agricol, pe bază de proces-verbal. 

 
Categoria II: 
A. Un sac sau - dacă volumul o impune - mai mulți saci sigilați (legați cu sfoară) și 

etichetați, conținând buletinele de vot întrebuințate si necontestate pentru Senat (cele care 
au fost scoase din urne și au fost voturi valabil exprimate). 

În fiecare sac, buletinele de vot valabile vor fi introduse numai după ce, în prealabil, au 
fost legate în pachete, legate cu sfoară, separat pentru fiecare competitor electoral (partidul A, 
partidul B, alianța C ș.a.). pentru care au fost exprimate, pe pachetele astfel întocmite urmând a 
se menționa prescurtat denumirea competitorului electoral și numărul total al voturilor obținute 
de acesta (de exemplu: ”P.X.-38 voturi”). 
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Etichetarea se va face pe fiecare astfel de sac, în sensul că se va scrie cu marcherul: 
numărul secției de votare, orașul sau comuna și mențiunea voturi folosite pentru Senat. Dacă 
toate voturile valabil exprimate pentru Senat au încăput într-un sac se va adăuga mențiunea 1/1 
(pentru a se ști că e vorba de un singur sac), iar dacă este vorba de mai mulți saci pe fiecare se 
vor face mențiuni precum: 1/3, 2/3, 3/3.. 

La final, fiecare sac se va lega cu sfoară, după care se va sigila cu o bandă de hârtie, după 
cum urmează: a) președintele BESV semnează câte o bandă de hârtie împreună cu ceilalți 
membri și aplică ștampila de control pe acesta; b) apoi președintele BESV aplică bandă adezivă 
transparentă sau lipici pe benzile de hârtie semnate pe care apoi le lipește pe fiecare sac, astfel 
încât semnăturile și ștampila de control să rămână vizibile, iar benzile de hârtie să nu se 
deterioreze pe parcursul transportului. 

B. Un sac sau - dacă volumul o impune - mai mulți saci sigilați (legați cu sfoară) și 
etichetați, conținând buletinele de vot întrebuințate si necontestate pentru Camera 
Deputaților (cele care au fost scoase din urne și au fost considerate voturi valabil exprimate). 

În fiecare sac, buletinele de vot valabile vor fi introduse numai după ce, în prealabil, au 
fost legate în pachete, legate cu sfoară, separat pentru fiecare competitor electoral (partidul A, 
partidul B, alianța C ș.a.). pentru care au exprimate, pe pachetele astfel întocmite urmând a se 
menționa prescurtat denumirea competitorului electoral și numărul total al voturilor obținute de 
acesta (de exemplu: ”P.X.-38 voturi”). 

Etichetarea se va face pe fiecare astfel de sac, în sensul că se va scrie cu marcherul 
numărul secției de votare, orașul sau comuna și mențiunea ”voturi folosite pentru Camera 
Deputaților. Dacă toate voturile valabil exprimate pentru Camera Deputaților au încăput într-un 
sac se va adăuga mențiunea 1/1, iar dacă este vorba de mai mulți saci pe fiecare se vor face 
mențiuni precum 1/3, 2/3, 3/3.. La final, se va proceda la legarea si sigilarea sacilor la fel ca la 
Senat. 

Atenție: Materialele menționate la pct. II vor fi predate personalului tehnic ce 
sprijină activitatea BEJ nr. 30 Olt în același spațiu din municipiul Slatina, strada Strehareț 
nr. 150, pe bază de proces-verbal. 

 
Categoria III: 
Materialele care vor fi aduse și predate la BEJ nr. 30 Olt (clădirea fostului Liceu 

Agricol) 
A. Fișa de pontaj, completată, ștampilată și semnată de președintele BESV; 
B. Un dosar sigilat si stampilat, pentru SENAT, care va cuprinde: 
(Dosarul: - se sigilează prin aplicarea unei benzi de hârtie care se semnează de 

președintele BESV și de către ceilalți membri, peste care se aplică ștampila de control a secției 
de votare, după care președintele BESV aplică lipici pe banda de hârtie semnată pe care apoi o 
lipește pe dosar, astfel încât semnăturile și ștampila de control să rămână vizibile, iar banda de 
hârtie să nu se deterioreze pe parcursul transportului;  

- va fi etichetat corespunzător, scriindu-se pe coperta acestuia numărul secției de votare, 
denumirea localității și a tipului de scrutin, respectiv alegerea Senatului) 

(dosar - orice mijloc de împachetare a materialelor electorale, sub condiția să asigure 
gruparea laolaltă a acestora; de ex: cutie de arhivare ș.a.) 

1. procesul-verbal de consemnare a rezultatului votării, în două exemplare originale 
(semnate pe fiecare pagină în partea stângă și ștampilate); 

2. întâmpinările (dacă au existat) privitoare la operațiunile electorale ale biroului 
electoral al secției de votare; 

3. contestațiile (dacă au existat) privitoare la operațiunile electorale ale biroului electoral 
al secției de votare (potrivit art. 93 alin. (7) din Legea nr. 208/2015, contestațiile trebuie 
formulate în scris, în două exemplare, din care unul semnat și ștampilat de președintele secției, 
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rămâne la contestator); 
4. formularele tipizate care au fost folosite la calculul rezultatelor pentru Senat; 
5. un pachet conținând buletinele de vot NULE (sunt nule buletinele de vot scoase din 

urnă care: - nu poartă ștampila de control a biroului electoral al secției de votare; - au un alt 
model decât cel legal aprobat; - cele la care ștampila este aplicată pe mai multe patrulatere ori în 
afara acestora). 

Pachetul va fi legat cu sfoară, iar pe el se va menționa/eticheta în scris numărul secției, 
localitatea și numărul buletinelor nule. 

6. un pachet conținând buletinele de vot CONTESTATE; 
Pachetul va fi legat cu sfoară, iar pe el se va menționa/eticheta în scris numărul secției, 

localitatea și numărul buletinelor contestate. 
7. un pachet conținând voturile ALBE (sunt voturi albe buletinele de vot scoase din 

urnă care nu au aplicată stampila ”VOTAT”); 
Pachetul va fi legat cu sfoară, iar pe el se va menționa/eticheta în scris numărul secției, 

localitatea și numărul buletinelor albe. 
C. Un dosar sigilat si stampilat, pentru Camera Deputaților, care va cuprinde: 

(dosarul se sigilează și se etichetează la fel ca în instrucțiunile pentru Senat) 
 1. procesul-verbal de consemnare a rezultatului votării, în două exemplare originale 
(semnate pe fiecare pagină în partea stângă și ștampilate); 

2. formularele tipizate care au fost folosite la calculul rezultatelor pentru Camera 
Deputaților; 

3. un pachet conținând buletinele de vot NULE (sunt nule buletinele de vot scoase din 
urnă care: - nu poartă ștampila de control a biroului electoral al secției de votare; - au un alt 
model decât cel legal aprobat; - cele la care ștampila este aplicată pe mai multe patrulatere ori în 
afara acestora). 

Pachetul va fi legat cu sfoară, iar pe el se va menționa/eticheta în scris numărul secției, 
localitatea și numărul buletinelor nule. 

4. un pachet conținând buletinele de vot CONTESTATE; 
Pachetul va fi legat cu sfoară, iar pe el se va menționa/eticheta în scris numărul secției, 

localitatea și numărul buletinelor contestate. 
5. un pachet conținând voturile ALBE (sunt voturi albe buletinele de vot scoase din 

urnă care nu au aplicată stampila ”VOTAT”); 
Pachetul va fi legat cu sfoară, iar pe el se va menționa/eticheta în scris numărul secției, 

localitatea și numărul buletinelor albe. 
 
D. Un dosar separat conținând, în următoarea ordine: 
1. listele electorale utilizate, îndosariate distinct pe tipuri de liste, respectiv: 
a. listele electorale permanente (se vor așeza în ordine crescătoare și se vor număra foile, 

pentru că numărul acestora se va consemna în procesul-verbal de predare-primire la BEJ); 
b. listele electorale suplimentare (se vor așeza în ordine crescătoare și se vor număra 

foile); 
c. extrasele de pe listele electorale care au fost utilizate la urna mobilă (se vor așeza în 

ordine și se vor număra foile), împreună cu cererile de urnă mobilă (și actele medicale anexate), 
inclusiv cu eventuala decizie a BESV de admitere/respingere a cererii. 

2. formularele completate/folosite pentru consemnarea cazurilor deosebite în 
SIMPV (se va indica numărul total al acestora - va fi consemnat în procesul-verbal de predare-
primire la BEJ); 

3. formularele completate de proces-verbal pentru constatarea disfuncționalităților 
Sistemului informatic (SIMPV) - se va indica numărul total al acestora; 

4. formularele completate (folosite) de înscriere a CNP-urilor alegătorilor care se 
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prezintă la vot pe durata disfuncționalității Sistemului informatic SIMPV - se va indica 
numărul lor total; 

5. formularele completate (folosite) de proces-verbal prin care alegătorul ce 
figurează în SIMPV că ar mai fi votat la altă secție este informat cu privire la consecințele 
votului multiplu, dacă insistă să voteze (anexa la Decizia BEC nr. 45/2020) - se va indica 
numărul lor total; 

 
E. Ștampila de control a biroului electoral al secției de votare (va fi predată ultima, 

după verificarea proceselor-verbale și validarea cheilor de către statisticienii ce sprijină 
activitatea BEJ) 

 
Categoria a IV-a : Materialele de papetărie si cele sanitare - vor fi lăsate în sediul 

BESV urmând a fi preluate prin grija primarului. 
 
A. Un plic sau sac conținând celelalte materiale (de papetărie) utilizate în 

desfășurarea votării și anume: tușiere, tuș, pixuri, ecusoane, cutter, foi albe ș.a. 
B. Materialele sanitare primite și rămase neutilizate (măști de protecție, mănuși ș.a.) 
 
Toate materialele unei secții menționate la pct. I, II și III vor fi transportate, cu 

același autovehicul, sub paza personalului MAI de la sediul biroului electoral al secției de 
votare, cu mijloacele auto puse la dispoziție de primării, de către președintele și locțiitorul 
BESV (care pot fi însoțiți, la cerere de către alți membri ai secției, de candidați și persoane 
acreditate), după cum urmează: 

a. direct la sediul BEJ Olt, dacă momentul în care se estimează ajungerea la BEJ este 
situat temporar în intervalul de timp în care secția respectivă a fost programată să facă predarea 
sau dacă acest moment era deja depășit la ora plecării de la sediul secției; 

b. la sediul UAT (unității administrativ-teritoriale) sau într-un alt spațiu pus la dispoziție 
de primăria localității, unde vor fi păstrate, sub pază, într-o încăpere sigilată (de preferat într-o 
secție de votare), urmând ca deplasarea să se facă în timp util pentru a ajunge la ora programată  
să facă predarea, când materialele vor fi preluate de către președintele și locțiitorul BESV și 
transportate sub pază la sediul BEJ Olt. 

Programarea sosirii la sediul BEJ Olt va fi publicată pe site-ul Instituției 
Prefectului-județul Olt și va fi transmisă tuturor primăriilor din județ spre punere în 
aplicare și transmitere către președinții secțiilor de votare. 

Înainte de a pleca de la sediul biroului secției de votare (sau al primăriei/secției de votare), 
dacă se încadrează în intervalul orar în care a fost programată secția ori dacă până la respectivul 
interval orar nu a mai rămas mai mult de o oră, președintele BESV va anunța telefonic finalizarea 
tuturor operațiunilor din secție la numerele de telefon indicate în anexa nr. 3 conținând 
programarea sosirii la sediul BEJ Olt.  

Reprezentantul BEJ Olt îi va comunica dacă poate pleca în acel moment ori îi va indica 
intervalul orar în care va putea să se prezinte. 

Pentru a respecta legislația sanitară, precum și pentru a preveni aglomerarea de persoane 
și blocajele fluxurilor de lucru stabilite la BEJ, președinților secțiilor de votare care vor sosi la 
sediul BEJ Olt înainte de intervalul orar în care secțiile lor au fost programate si/sau fără a obține, 
în prealabil, telefonic, confirmarea faptului că pot veni, nu li se va permite accesul în incinta 
clădirii mai înainte de ora programată. 

Președinților secțiilor de votare care - numai din motive obiective - vor sosi la sediul BEJ 
Olt după intervalul orar în care secțiile lor au fost programate li se va permite accesul în incinta 
clădirii, sub condiția informării telefonice prealabile a reprezentantului BEJ, care îi va indica 
intervalul orar în care se va putea prezenta. 
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Președintele și locțiitorul se vor deplasa cu același autovehicul însoțit de paza MAI la 
sediul în intervalul orar programat sau, după caz, indicat în prealabil telefonic si se va proceda 
astfel: 

a. locțiitorul BESV va preda în spațiul din municipiul Slatina, strada Strehareț nr. 150, 
cantina fostului Liceu Agricol, materialele de la pct. I și II; 

b. președintele BESV va  preda dosarele și materialele din categoria celor de la pct. III 
și va rămâne pentru a face predarea acestora și verificarea proceselor-verbale. 

Este interzisă sosirea președintelui secției de votare la sediul BEJ Olt mai înainte de 
intervalul orar programat sau, după caz, confirmat în prealabil telefonic, urmată de așteptarea 
până la ora programată. 

 
Circuitul/succesiunea predării dosarelor și materialelor și a efectuării verificărilor 

la sediul Biroul Electoral Județean Olt (clădirea fostului Liceu Agricol) va fi următorul: 
1. accesul în interiorul locației se va face la intrarea dinspre drumul de acces (situat la 

aproximativ 100 metri de poarta de intrare), pe baza unor bonuri de ordine, conform programării 
transmise. Nu se vor elibera bonuri de ordine pentru președinții care nu respectă programarea 
transmisă, cu excepția celor sosiți, din motive obiective, după ora programată; 

2. președintele BESV va urma traseul marcat și/sau indicat de personalul 
auxiliar/jandarm; 

3. la parter se va preda, mai întâi, fișa de pontai (prima sala de curs de la intrarea în 
incintă); 

4. în continuare, președintele secției va preda, pe bază de proces-verbal, dosarul conținând 
cele 3 categorii de liste electorale și formularele de la pct. III-D, precum și cele două dosare 
(pentru Senat și pentru CD), conținând procesele-verbale și materialele menționate la pct. III lit. 
B și C în sălile de curs amenajate la parterul unității de învățământ; 

- dacă nu se identifică probleme, un exemplar al fiecărui proces-verbal va fi preluat de un 
operator/statistician, pentru a fi scanat și a fi verificate corelațiile din aplicația informatică; 

- dacă după finalizarea operațiunilor de scanare și verificare se confirmă cheile de 
control/corelațiile, președintele BESV va fi informat expres în acest sens, după care va preda, pe 
bază de proces-verbal, dosarele pentru Senat si CD cu actele rămase în ele (un exemplar original 
al procesului-verbal de consemnare a rezultatului votării, întâmpinările și contestațiile) și 
stampila de control unui reprezentant BEJ, iar apoi va putea pleca. 

Atenție: Dacă pe tot traseul mai sus-menționat nu se confirmă cheile de 
control/corelațiile, va trebui urmată procedura detaliată în Decizia nr. 61/06.11.2020 a 
Biroului Electoral Central privind normele tehnice de completare și verificare, precum și 
circuitul proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile pentru Senat și 
Camera Deputaților din anul 2020, ceea ce va implica verificări suplimentare și întârzieri. 

Pentru asigurarea măsurilor de siguranță sanitară este obligatorie respectarea 
programării orare privind predarea buletinelor de vot și a celorlalte materiale folosite în 
procesul electoral. 

 
Prezenta circulară se comunică de urgență Prefectului județului Olt și se aduce la 

cunoștință publică prin afișare pe site-ul Instituției Prefectului-Județul Olt, la secțiunea Alegeri 
pentru Senat și Camera Deputaților și se va preda în copie primarilor pentru a fi pusă la dispoziția 
președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare. 

 
PREȘEDINTE, 

Judecător Marin Constantin PIȚU 
 

  



ORA Echipa 1 SV Echipa 2 SV Echipa 1 SV Echipa 2 SV
11:00 GROJDIBODU 3 GIUVĂRĂŞTI 2 IANCA 3 GURA PADINII 1
11:10 IZBICENI 3 ŞTEFAN CEL MARE 2 GÂRCOV 2 ORLEA 2
11:20 TIA MARE 3 CILIENI 2 URZICA 2 CORABIA 14
11:30 VIŞINA 2 VĂDĂSTRIŢA 2 OBÂRŞIA 5 VĂDASTRA 1
11:40 VIŞINA NOUĂ 1 RUSĂNEŞTI 3 BRASTAVĂŢU 3 BUCINIŞU 1
11:50 GRĂDINILE 1 MIHĂEŞTI 2 SCĂRIŞOARA 3 TOPANA 4
12:00 STUDINA 2 TRAIAN 2 VITOMIREŞTI 5 ROTUNDA 2
12:10 SEACA 1 BĂBICIU 2 FĂGEŢELU 2 VLĂDILA 2
12:20 GOSTAVĂŢU 2 SÂMBUREŞTI 1 CEZIENI 3 DOBREŢU 2
12:30 RADOMIREŞTI 4 REDEA 4 DEVESELU 3 DRĂGHICENI 1
12:40 SPRÂNCENATA 3 LELEASCA 3 VĂLENI 3 STOENEŞTI 2
12:50 DOBROTEASA 1 CORBU 3 SPINENI 3 STOICĂNEŞTI 2
13:00 VULPENI 3 GHIMPEŢENI 2 IANCU JIANU 3 NICOLAE TITULESCU 1
13:10 TUFENI 2 ICOANA 3 CARACAL 17 FĂRCAŞELE 4
13:20 DĂNEASA 5 VULTUREŞTI 3 CĂLUI 2 CRÂMPOIA 3
13:30 BĂRĂŞTI 3 DOBRUN 2 VOINEASA 3 DRĂGĂNEŞTI-OLT 7
13:40 COLONEŞTI 4 POBORU 3 SÂRBII - MĂGURA 2 TĂTULEŞTI 3
13:50 GĂVĂNEŞTI 3 MOVILENI 3 OBOGA 2 OPTAŞI-MĂGURA 1
14:00 OSICA DE JOS 1 POTCOAVA 4 DOBROSLOVENI 4 CUNGREA 3
14:10 ŞERBĂNEŞTI 3 BALDOVINEŞTI 3 FĂLCOIU 3 PÂRŞCOVENI 2
14:20 VERGULEASA 3 IZVOARELE 2 MĂRUNŢEI 4 MORUNGLAV 3
14:30 SCORNICEŞTI 11 OSICA DE SUS 5 ŞOPÂRLIŢA 1 VÂLCELE 2
14:40 BALŞ 13 BÂRZA 2 SCHITU 3 CÂRLOGANI 2
14:50 GRĂDINARI 3 OPORELU 1 BOBICEŞTI 4 COTEANA 2
15:00 PERIEŢI 1 STREJEŞTI 3 BRÂNCOVENI 3 IPOTEŞTI 1
15:10 BĂLTENI 1 PIATRA-OLT 7 PRISEACA 1 TESLUI 2
15:20 VALEA MARE 4 BREBENI 2 MILCOV 3 PLEŞOIU 2
15:30 CURTIŞOARA 3 GĂNEASA 3 SLĂTIOARA 3 SLATINA 48

Grafic Distribuire BV / UAT 05.12.2020 Municipiul Slatina 
str. Strehareț, nr. 150 (fostul Liceu Agricol)

Anexa 1 la Circulara BEJ nr. 360/04.12.2020



Anexa 3 la Circulara BEJ nr. 360/04.12.2020

UAT SV UAT SV UAT SV UAT SV UAT SV UAT SV UAT SV UAT SV
22:30 Slătioara 305 Slătioara 306 Slătioara 307 Găneasa 200 Găneasa 201 Găneasa 202 Curtişoara 170 Curtişoara 171
22:50 Curtişoara 172 Brebeni 143 Brebeni 144 Milcov 246 Milcov 247 Milcov 248 Pleşoiu 276 Pleşoiu 277
23:10 Teslui 332 Teslui 333 Valea Mare 347 Valea Mare 348 Valea Mare 349 Valea Mare 350 Slatina 1 Slatina 2
23:30 Slatina 3 Slatina 4 Slatina 5 Slatina 6 Slatina 7 Slatina 8 Slatina 9 Slatina 10
23:50 Slatina 11 Slatina 12 Slatina 13 Slatina 14 Slatina 15 Slatina 16 Slatina 17 Slatina 18
00:10 Slatina 19 Slatina 20 Slatina 21 Slatina 22 Slatina 23 Slatina 24 Slatina 25 Slatina 26
00:30 Slatina 27 Slatina 28 Slatina 29 Slatina 30 Slatina 31 Slatina 32 Slatina 33 Slatina 34
00:50 Slatina 35 Slatina 36 Slatina 37 Slatina 38 Slatina 39 Slatina 40 Slatina 41 Slatina 42
01:10 Slatina 43 Slatina 44 Slatina 45 Slatina 46 Slatina 47 Slatina 48 Piatra-Olt 100 Piatra-Olt 101
01:30 Piatra-Olt 102 Piatra-Olt 103 Piatra-Olt 104 Piatra-Olt 105 Piatra-Olt 106 Priseaca 281 Bălteni 127 Brâncoveni 140
01:50 Brâncoveni 141 Brâncoveni 142 Ipoteşti 231 Strejeşti 318 Strejeşti 319 Strejeşti 320 Coteana 162 Coteana 163
02:10 Perieţi 275 Bobiceşti 133 Bobiceşti 134 Bobiceşti 135 Bobiceşti 136 Cârlogani 148 Cârlogani 149 Grădinari 214
02:30 Grădinari 215 Grădinari 216 Oporelu 263 Schitu 301 Schitu 302 Schitu 303 Balş 66 Balş 67
02:50 Balş 68 Balş 69 Balş 70 Balş 71 Balş 72 Balş 73 Balş 74 Balş 75
03:10 Balş 76 Balş 77 Balş 78 Bârza 131 Bârza 132 Osica De Sus 268 Osica De Sus 269 Osica De Sus 270
03:30 Osica De Sus 271 Osica De Sus 272 Şopârliţa 326 Vâlcele 357 Vâlcele 358 Scorniceşti 111 Scorniceşti 112 Scorniceşti 113
03:50 Scorniceşti 114 Scorniceşti 115 Scorniceşti 116 Scorniceşti 117 Scorniceşti 118 Scorniceşti 119 Scorniceşti 120 Scorniceşti 121
04:10 Izvoarele 235 Izvoarele 236 Mărunţei 240 Mărunţei 241 Mărunţei 242 Mărunţei 243 Morunglav 249 Morunglav 250
04:30 Morunglav 251 Verguleasa 359 Verguleasa 360 Verguleasa 361 Baldovineşti 122 Baldovineşti 123 Baldovineşti 124 Fălcoiu 193
04:50 Fălcoiu 194 Fălcoiu 195 Pârşcoveni 273 Pârşcoveni 274 Cungrea 167 Cungrea 168 Cungrea 169 Şerbăneşti 323
05:10 Şerbăneşti 324 Şerbăneşti 325 Potcoava 107 Potcoava 108 Potcoava 109 Potcoava 110 Dobrosloveni 183 Dobrosloveni 184
05:30 Dobrosloveni 185 Dobrosloveni 186 Oboga 261 Oboga 262 Optaşi-Măgura 264 Osica De Jos 267 Găvăneşti 203 Găvăneşti 204
05:50 Găvăneşti 205 Movileni 252 Movileni 253 Movileni 254 Drăgăneşti-Olt 93 Drăgăneşti-Olt 94 Drăgăneşti-Olt 95 Drăgăneşti-Olt 96
06:10 Drăgăneşti-Olt 97 Drăgăneşti-Olt 98 Drăgăneşti-Olt 99 Coloneşti 155 Coloneşti 156 Coloneşti 157 Coloneşti 158 Poboru 278
06:30 Poboru 279 Poboru 280 Sârbii - Măgura 296 Sârbii - Măgura 297 Tătuleşti 329 Tătuleşti 330 Tătuleşti 331 Voineasa 372
06:50 Voineasa 373 Voineasa 374 Bărăşti 128 Bărăşti 129 Bărăşti 130 Dobrun 188 Dobrun 189 Călui 146
07:10 Călui 147 Crâmpoia 164 Crâmpoia 165 Crâmpoia 166 Dăneasa 173 Dăneasa 174 Dăneasa 175 Dăneasa 176
07:30 Dăneasa 177 Vultureşti 378 Vultureşti 379 Vultureşti 380 Caracal 49 Caracal 50 Caracal 51 Caracal 52
07:50 Caracal 53 Caracal 54 Caracal 55 Caracal 56 Caracal 57 Caracal 58 Caracal 59 Caracal 60
08:10 Caracal 61 Caracal 62 Caracal 63 Caracal 64 Caracal 65 Fărcaşele 196 Fărcaşele 197 Fărcaşele 198
08:30 Fărcaşele 199 Icoana 228 Icoana 229 Icoana 230 Ghimpeţeni 208 Ghimpeţeni 209 Iancu Jianu 225 Iancu Jianu 226
08:50 Iancu Jianu 227 Nicolae Titulescu 255 Tufeni 343 Tufeni 344 Vulpeni 375 Vulpeni 376 Vulpeni 377 Corbu 159
09:10 Corbu 160 Corbu 161 Spineni 308 Spineni 309 Spineni 310 Stoicăneşti 316 Stoicăneşti 317 Dobroteasa 187
09:30 Stoeneşti 314 Stoeneşti 315 Leleasca 237 Leleasca 238 Leleasca 239 Văleni 354 Văleni 355 Văleni 356

Programare SV predare BV și alte materiale utilizate în procesul electoral  06-07.12.2020 Municipiul Slatina 
str. Strehareț, nr. 150 (fostul Liceu Agricol)

8ORA 1 2 3 4 5 6 7
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UAT SV UAT SV UAT SV UAT SV UAT SV UAT SV UAT SV UAT SV
8ORA 1 2 3 4 5 6 7

09:50 Deveselu 178 Deveselu 179 Deveselu 180 Drăghiceni 190 Sprâncenata 311 Sprâncenata 312 Sprâncenata 313 Dobreţu 181
10:10 Dobreţu 182 Radomireşti 282 Radomireşti 283 Radomireşti 284 Radomireşti 285 Redea 286 Redea 287 Redea 288
10:30 Redea 289 Cezieni 150 Cezieni 151 Cezieni 152 Sâmbureşti 295 Gostavăţu 212 Gostavăţu 213 Făgeţelu 191
10:50 Făgeţelu 192 Vlădila 370 Vlădila 371 Băbiciu 125 Băbiciu 126 Rotunda 290 Rotunda 291 Seaca 304
11:10 Traian 341 Traian 342 Vitomireşti 365 Vitomireşti 366 Vitomireşti 367 Vitomireşti 368 Vitomireşti 369 Studina 321
11:30 Studina 322 Topana 337 Topana 338 Topana 339 Topana 340 Grădinile 217 Mihăeşti 244 Mihăeşti 245
11:50 Scărişoara 298 Scărişoara 299 Scărişoara 300 Brastavăţu 137 Brastavăţu 138 Brastavăţu 139 Bucinişu 145 Rusăneşti 292
12:10 Rusăneşti 293 Rusăneşti 294 Vişina Nouă 364 Obârşia 256 Obârşia 257 Obârşia 258 Obârşia 259 Obârşia 260
12:30 Vădastra 351 Vădăstriţa 352 Vădăstriţa 353 Vişina 362 Vişina 363 Corabia 79 Corabia 80 Corabia 81
12:50 Corabia 82 Corabia 83 Corabia 84 Corabia 85 Corabia 86 Corabia 87 Corabia 88 Corabia 89
13:10 Corabia 90 Corabia 91 Corabia 92 Urzica 345 Urzica 346 Cilieni 153 Cilieni 154 Tia Mare 334
13:30 Tia Mare 335 Tia Mare 336 Orlea 265 Orlea 266 Gârcov 206 Gârcov 207 Izbiceni 232 Izbiceni 233
13:50 Izbiceni 234 Ştefan Cel Mare 327 Ştefan Cel Mare 328 Gura Padinii 221 Ianca 222 Ianca 223 Ianca 224 Giuvărăşti 210
14:10 Giuvărăşti 211 Grojdibodu 218 Grojdibodu 219 Grojdibodu 220

Numere de telefon BEJ OLT 0741 246 512 0741 262 346 0741 254 397 0741 275 502
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