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 Nr.  85 din 24.09.2020 
 

PROCES – VERBAL 

încheiat  astăzi  24 septembrie 2020, ora 14,00 cu ocazia  sedinței Biroului Electoral de 

Circumscripție nr. 10 Geoagiu desfășurată în vederea completării birourilor electorale ale 

secțiilor de votare nr. 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212 și 213 constituite la nivelul 

orașului Geoagiu, cu reprezentanţii partidelor politice , alianţelor politice, alianţelor 

electorale sau ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă 

la alegeri în circumscripție 

 

 Cu respectarea prevederile art. 30 din Legea  nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu 

modificările și completările ulterioare, ale art.4 din Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei 

alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri 

pentru buna organizare și desfășurare a acestora, ale Hotărârii Biroului Electoral Central nr. 

77/04.09.2020, ale Hotărârilor Biroului Electoral Central nr. 100/21.09.2020 și 101/21.09.2020, și 

ale pct 86 din anexa la HG nr. 576/2020, am  procedat  la completarea birourilor electorale ale 

secțiilor de votare nr. 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212 și 213 constituite la nivelul 

orașului Geoagiu, cu reprezentanţii partidelor politice , alianţelor politice, alianţelor electorale sau 

ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri în 

circumscripție. 

 Cu respectarea art. 30, alin. 9 Legea nr. 115/2015 și art. 5, alin. 1 din Hotărârea Biroului 

Electoral Central nr. 77/04.09.2020, s-a afișat în data de   18.09.2020, la avizierul BEC din cadrul 

Primăriei orașului Geoagiu s-a adus la cunoștință, data, ora și locul când va avea loc completarea 

secțiilor de votare. 

De asemenea, cu respectarea art. 3, alin. 2  din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 

77/04.09.2020 s-a afișat numărul de candidați  propuși de fiecare partid politic, alianță electorală, 

alianță politică sau organizației a cetățenilor aparținand minoritatilor nationale care participă la  

alegeri în cirscumscripția respectivă, ținând seama si de candidaturile depuse la Biroul Electoral 

de Circumscripție Județeană nr. 22 Hunedoara , comunicate prin adresa nr. 388/11.09.2020 

Conform prevederilor art. 4 din Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor 

pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, birourile electorale ale secțiilor de 

votare de la nivelul orașelor sunt constituite din preşedinte, locţiitor şi din 9 membri. 

  

Prin procesul-verbal din data de 12.09.2020, întocmit de Autoritatea Electorală 

Permanentă, și  comunicat pe adresa de email a Biroului Electoral de Circumscripție nr. 10 

Geoagiu au fost desemnați preşedinţii birourilor electorale ale secțiilor de votare şi  locţiitorii 

acestora. 

În vederea completării  biroului  electoral au fost comunicate  propuneri  cu reprezentanţii  

de către partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale care participă la alegeri în 

circumscripţia electorală nr. 10 Geoagiu, repectiv, în circumscripția județeană nr. 22 Hunedoara,  

dupa cum urmeaza :  

1. Partidul Social Democrat – nr. 62/14.09.2020 

2. Alianța Liberalilor și Democraților  - nr. 67/16.09.2020 



3. Pro România – nr. 71/17.09.2020 

4. Partidul Mișcarea Populară – nr. 72/17.09.2020 

5. Partidul Național Liberal – nr. 74/21.09.2020 

6. Alianța electorală PNL –UDMR – PNȚCD – nr. 75/21.09.2020 

7. Uniunea Salvați România  – nr. 83/23.09.2020 

8. PPU sl  – nr. 82/23.09.2020 

9. Partidul Ecologist – nr. 84/23.09.2020 

Formațiunile politice care au depus candidaturi la nivelul BEC nr. 10 Geoagiu și la nivelul BEJ nr 

22 – Hunedoara sunt următoarele: 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea partidului 

politic/alianței 

politice/alianței 

electorale/organizației 

cetățenilor români 

aparținând minorităților 

naționale 

Nr. 

candidați 

la funcţia 

de 

consilier 

județean  

Candidat 

la funcția 

de 

președinte 

consiliu 

județean  

Nr. 

candidați 

la 

funcţia 

de 

consilier 

local –

oras 

Geoagiu 

Candidat 

la 

funcția 

de 

primar – 

oras 

Geoagiu 

Nr. total de 

candidați în 

circumscripție 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
PARTIDUL SOCIAL 

DEMOCRAT 
40 1 19 1 

61 

2 
UNIUNEA SALVAȚI 

ROMÂNIA 
37 0 5 1 

42 

3 
PARTIDUL NAȚIONAL 

LIBERAL 
0 0 18 1 

19 

4 
PARTIDUL MIȘCAREA 

POPULARĂ 
40 1 1 0 

42 

5 
PARTIDUL PRO 

ROMÂNIA 
40 1 11 1 

53 

6 
ALIANȚA ELECTORALĂ 

PNL-UDMR-PNȚCD 40 1 0 0 41 

7 

PARTIDUL ALIANȚA 

LIBERALILOR ȘI 

DEMOCRAȚILOR 40 1 0 0 41 

8 

PARTIDUL ECOLOGIST 

ROMÂN 40 1 0 0 41 

9 

PARTIDUL PUTERII 

UMANISTE (SOCIAL-

LIBERAL) 33 1 17 1 52 

10 

PARTIDUL FORȚA 

NAȚIONALĂ 8 0 0 0 8 

11 

PARTIDUL LIBERTATE, 

UNITATE, SOLIDARITATE  27 0 0 0 27 

12 

ALIANȚA PENTRU 

UNIREA ROMÂNILOR 39 1 0 0 40 

13 

PARTIDUL ROMÂNIEI 

EUROPENE 28 1 0 0 29 

 

În prima etapă:  

Conform art. 5, alin. 1, lit. a din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 77/04.09.2020 așa 

cum a fost modificată prin Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 110/21.09.2020 , în primă 

etapă, completarea secțiilor de votare, se face cu câte un reprezentant al partidelor politice si al 



organizatiilor cetătenilor apartinand minoritatilor nationale care au grup parlamentar în ambele 

Camerele ale Parlamentului, precum și al alianțelor electorale și alianțelor politice care au în 

componența cel puțin un partid politic sau organizație a  cetătenilor apartinand minoritatilor 

nationale care au grup parlamentar in ambele Camerele ale Parlamentului și au depus candidaturi 

în circumscripție, luându-se în considerare atât candidaturile depuse la BEC nr. 10 Geoagiu, cât și 

cele depuse la BEJ nr. 22 Hunedoara. Completarea se face în ordinea descrescătoare al 

numărului de candidaturi. 

Din comunicările efectuate a rezultat că au fost depuse candicaturi la BEC nr. 10 Geoagiu  

și/ sau la BEJ nr. 22 Hunedoara de către următoarele  partide politice si organizatii ale cetătenilor 

apartinand minoritatilor nationale care au grup parlamentar în ambele Camerele ale Parlamentului, 

precum și alianțe electorale și alianțe politice care au în componența cel puțin un partid politic sau 

organizație a  cetătenilor apartinand minoritatilor nationale care au grup parlamentar  in ambele 

Camerele ale Parlamentului.  

Nr. 

crt. 

Denumirea partidului 

politic/alianței 

politice/alianței 

electorale/organizației 

cetățenilor români 

aparținând minorităților 

naționale 

Nr. 

candidați 

la funcţia 

de 

consilier 

județean  

Candidat 

la funcția 

de 

președinte 

consiliu 

județean  

Nr. 

candidați 

la 

funcţia 

de 

consilier 

local - 

oras 

Geoagiu 

Candidat 

la 

funcția 

de 

primar - 

oras 

Geoagiu 

Nr. total de 

candidați în 

circumscripție 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
PARTIDUL SOCIAL 

DEMOCRAT 
40 1 19 1 

61 

2 
UNIUNEA SALVAȚI 

ROMÂNIA 
37 0 5 1 

42 

3 
ALIANȚA ELECTORALĂ 

PNL-UDMR-PNȚCD 40 1 0 0 41 

4. 
PARTIDUL NAȚIONAL 

LIBERAL 
0 0 18 1 

19 

 

 

Raportat la aspectele mai sus prezentate și la faptul că fiecare dintre partidele indicate în 

tabelul de mai sus au depus reprezentanți pentru fiecare dintre secțiile de votare 204, 205, 206, 

207, 208, 209, 210, 211, 212 și 213, secțiile vor fi completate cu câte un reprezentant al partidului 

politic si organizatiile cetătenilor apartinand minoritatilor nationale care au grup parlamentar în 

ambele Camerele ale Parlamentului, precum și al alianțelor electorale și alianțelor politice care au 

în componența cel puțin un partid politic sau organizație a  cetătenilor apartinand minoritatilor 

nationale care au grup parlamentar propriu in ambele Camerele ale Parlamentului,   respectiv cu 

cate un reprezentant al: 

1. PSD; 

2. USR; 

3. ALIANȚA ELECTORALĂ PNL-UDMR-PNȚCD; 

4. PNL  

În urma completării în primă etapă a secțiilor de votare, s-a constatat că au mai rămas libere 5 

locuri în fiecare dintre cele 10 secții de votare. 

 În a doua etapă: 

Conform art. 5, alin. 1, lit. b din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 77/04.09.2020 așa 

cum a fost modificată prin Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 110/21.09.2020 , în a doua 



etapă, completarea,  se face cu câte un reprezentant al partidelor politice și al celorlalte 

formațiuni politice care au obținut reprezentare parlamentară la scrutinul anterior,  precum și cu un 

reprezentant al grupului parlamentar al minorităților naționale din Camera Deputaților în numele 

organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale reprezentate în acest grup  parlamentar 

care au depus candidaturi în circumscripție, luându-se în considerare atât candidaturile depuse la 

BEC nr. 10 Geoagiu,  cât și cele depuse la BEJ nr. 22 Hunedoara. Completarea se face în 

ordinea descrescătoare al numărului de candidaturi. 

Din comunicările efectuate a rezultat că au fost depuse candicaturi la BEC nr. 10 Geoagiu  

și/ sau la BEJ nr. 22 Hunedoara de către următoarele  partidele politice și al celorlalte formațiuni 

politice care au obținut reprezentare parlamentară la scrutinul anterior, și anume: 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea partidului 

politic/alianței 

politice/alianței 

electorale/organizației 

cetățenilor români 

aparținând minorităților 

naționale 

Nr. 

candidați 

la funcţia 

de 

consilier 

județean  

Candidat 

la funcția 

de 

președinte 

consiliu 

județean  

Nr. 

candidați 

la 

funcţia 

de 

consilier 

local - 

oras 

Geoagiu 

Candidat 

la 

funcția 

de 

primar - 

oras 

Geoagiu 

Nr. total de 

candidați în 

circumscripție 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
PARTIDUL MIȘCAREA 

POPULARĂ 
40 1 1 0 

42 

2 

PARTIDUL ALIANȚA 

LIBERALILOR ȘI 

DEMOCRAȚILOR 40 1 0 0 41 

Raportat la aspectele mai sus prezentate și la faptul că fiecare dintre partidele indicate în 

tabelul de mai sus au depus reprezentanți pentru fiecare dintre secțiile de votare 204, 205, 206, 

207, 208, 209, 210, 211, 212 și 213 , secțiile vor fi completate cu câte un reprezentant  : 

5. PMP 

6. ALDE  

În urma completării în primă etapă și a doua etapă a secțiilor de votare, s-a constatat că au mai 

rămas libere 3 locuri în fiecare dintre cele 10 secții de votare. 

 

 

În a treia etapă 

   Conform art. 5, alin. 1, lit c din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 77/04.09.2020 așa cum 

a fost modificată prin Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 110/21.09.2020 , în treia etapă, 

completarea secțiilor de votare, se face cu câte un reprezentant al partidelor politice care au ca 

membri cel puțin 6 senatori sau 10 deputați, precum și cu câte un reprezentant al alianțelor politice 

și alianțelor electorale care au în componența cel puțin un partid politic  care are ca membri cel 

puțin 6 senatori sau 10 deputați și au depus candidaturi în circumscripție, luându-se în considerare 

atât candidaturile depuse la BEC nr. 10 Geoagiu cât și cele depuse la BEJ nr. 22 Hunedoara. 

Completarea se face în ordinea descrescătoare al numărului de candidaturi. 

Din comunicările efectuate a rezultat că au fost depuse candidaturi de către următoarele  

partidele politice care au ca membri cel puțin 6 senatori sau 10 deputați,  precum și alianțe politice 

și alianțe electorale care au în componența cel puțin un partid politic care are ca membri cel puțin 

6 senatori sau 10 deputați, și anume: 

 



Nr. 

crt. 

Denumirea partidului 

politic/alianței 

politice/alianței 

electorale/organizației 

cetățenilor români 

aparținând minorităților 

naționale 

Nr. 

candidați 

la funcţia 

de 

consilier 

județean  

Candidat 

la funcția 

de 

președinte 

consiliu 

județean  

Nr. 

candidați 

la 

funcţia 

de 

consilier 

local - 

oras 

Geoagiu 

Candidat 

la 

funcția 

de 

primar - 

oras 

Geoagiu 

Nr. total de 

candidați în 

circumscripție 

1 2 3 4 5 6 7 

1 PARTIDUL PRO ROMÂNIA 40 1 11 1 
53 

 

7. Pro Romania 

În urma completării în primă etapa, a doua etapă și a treia etapă a secțiilor de votare, s-a constatat 

că au mai rămas libere 2 locuri în fiecare dintre cele 10 secții de votare. 

A patra etapă  

Conform art. 5, alin. 1, lit. d din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 77/04.09.2020 așa 

cum a fost modificată prin Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 110/21.09.2020, în patra etapă, 

completarea secțiilor de votare, se face cu câte un reprezentant al celorlalte partide politice, 

alianțe politice, alianțe electorale și organizații ale cetățenilor aparținând minorităților naționale, 

altele decât cele revăzute la lit a)-c), care au depus candidaturi în circumscripție, luându-se în 

considerare atât candidaturile depuse la BEC nr. 10 Geoagiu  cât și cele depuse la BEJ nr. 22 

Hunedoara Completarea de face în ordine descrescătoare a numărului de candidaturi. 

Din comunicările efectuate a rezultat că au fost depuse candidaturi de către următoarele  

partide politice, alianțe politice, alianțe electorale și organizații ale cetățenilor aparținând 

minorităților naționale, altele decât cele prevăzute la lit a)-c), și anume: 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea partidului 

politic/alianței politice/alianței 

electorale/organizației 

cetățenilor români aparținând 

minorităților naționale 

Nr. 

candidați 

la funcţia 

de 

consilier 

județean  

Candidat 

la funcția 

de 

președinte 

consiliu 

județean  

Nr. 

candidați 

la 

funcţia 

de 

consilier 

local - 

oras 

Geoagiu 

Candidat 

la 

funcția 

de 

primar - 

oras 

Geoagiu 

Nr. total de 

candidați în 

circumscripție 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

PARTIDUL ECOLOGIST 

ROMÂN 40 1 0 0 41 

2 

ALIANȚA PENTRU UNIREA 

ROMÂNILOR 39 1 0 0 40 

2 

PARTIDUL PUTERII 

UMANISTE (SOCIAL-

LIBERAL) 33 1 17 1 52 

3 

PARTIDUL ROMÂNIEI 

EUROPENE 28 1 0 0 29 

4 

PARTIDUL LIBERTATE, 

UNITATE, SOLIDARITATE  27 0 0 0 27 

5 

PARTIDUL FORȚA 

NAȚIONALĂ 8 0 0 0 8 



Având în vedere comunicarea  PPU-sl înregistrată la BEC nr. 10 Geoagiu sub nr. 

82/23.09.2020 și a Partidului  Ecologist Român înregistrată la BEC nr. 10 sub nr. 84/23.09.2020, 

secțiile de votare se vor completa cu reprezentantul: 

 

8. PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) 

9. PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN 

 

 Completarea fiecărei secții de votare va fi consemnată într-un proces-verbal de constituire 

care reprezintă actul de investitură. 

 Drept pentru care am încheiat prezentul proces – verbal.  

 

 

 

PREŞEDINTE 

GABOR ADRIAN – IOAN 

 

 

     Locţiitor 

                                                                                                 POPON VERONICA - ANCUȚA 

 

 

 

 

1. BOGĂȚAN SIMONA – ELENA – reprezentant PSD –  

2. BOLDOR OVIDIU - MARIAN – reprezentant PNL –  

3. INDREIU SANDRA - LUANA – reprezentant USR – 

4. ȘIMONAȚI NICOLAE – reprezentant UDMR –  

5. IACOB CLAUDIA - LIANA – reprezentant Pro România –  

6. GAVRILĂ NICOLAE –  reprezentant PMP –  

7. TAMAȘ MARIA DANIELA – reprezentant ALDE –  

8. GANEA ALEXANDRU PETRU – reprezentant UCRR –  

9. PAȘTIU IZABELA MĂDĂLINA – reprezentant PPUsl - 

 

 


