Biroul Electoral de Circumscripție Comunală nr.33
Mihail Kogălniceanu, jud. Tulcea

PROCES – VERBAL
privind tragerile la sorți pentru ordinea pe buletinele de vot
Nr 68 / 25.08.2020
În conformitate cu prevederile art.58 alin.(8) - (12) 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;
Luând în considerare Procesul Verbal al Biroului Electoral de Circumscripție comunală .nr.33 Mihail
Kogălniceanu, înregistrat cu nr.58 / 24.08.2020 , privind constatarea rămânerii definitive a
candidaturilor;
Pentru stabilirea numărului de ordine de pe buletinele de vot ce vor fi utilizate în circumscripţia
electorală nr.33- Mihail Kogălniceanu pentru alegerea primarului şi a consiliului local,
Doamna Mădălina-Lelia ȘURCULESCU - Preşedintele biroului electoral de circumscripţie
comunală nr.33 Mihail Kogălniceanu , dl Catalin- Daniel LAZAR -Locțiitor, în prezenţa tuturor
membrilor acestuia, au procedat la tragerea la sorţi în prima etapă, a candidaturilor depuse de partidele
politice care au ca membri cel puţin 7 senatori sau 10 deputaţi sau care au obţinut reprezentare
parlamentară la scrutinul anterior şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum
şi alianţele politice şi alianţele electorale.
S-au întocmit 6 (șase) bilete pe care au fost scrise denumirea partidului politic, organizaţiile
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi alianţele politice şi alianţele electorale, sigilate și
introduse în urna specială.
S-au extras pe rând biletele din urnă și s-au înscris pe versoul biletului numărul, data extragerii și s-a
aplicat semnătura. Biletul extras este numărul de rînd conform căruia competitorul electoral va fi înscris în
buletinul de vot (atât pentru consilieri locali, cât și pentru primari).
Astfel, în urma extragerii biletelor, competitorilor electorali le-au revenit următoarele poziții în
buletinul de vot pentru alegerea alegerea autorităților administrației publice locale din 27 septembrie 2020,
după cum urmează:
Numărul atribuit/extras în vederea Denumirea partidului politic/alianței politice/alianței
determinării ordinii de înscriere în electorale/organizației cetăţenilor români aparținând minorităților
buletinul de vot
naționale
1
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
2
ALIANȚA USR PLUS
3
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
4
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
5
PARTIDUL PRO ROMÂNIA
6
PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR SI DEMOCRAȚILOR
Potrivit prevederilor art.58 alin. (10) 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, Pentru fiecare
candidat independent, inclusiv pentru candidaţii independenţi la funcţia de primar şi cea de preşedinte al
consiliului judeţean, se imprimă un patrulater distinct în partea finală a buletinului de vot, în care aceştia
sunt înscrişi în ordinea înregistrării candidaturilor.
NU EXISTĂ

Ordinea stabilită potrivit prezentului Proces verbal, se va comunica de către preşedintele biroului
electoral de circumscripţie comunală nr.33 Mihail Kogălniceanu, Instituției Prefectului-Județul Tulcea, în
termen de 24 de ore de la efectuarea tragerii la sorţi.

Preşedinte Birou Electoral de Circumscripție
Mădălina-Lelia ȘURCULESCU

Locţiitor,
Cătălin –Daniel LAZĂR

Flavia-Daniela VARABIEV –reprezentant Partidul Social Democrat__________________
Vasilica DINU –reprezentant Partidul National Liberal_______________________________
Elena-Madalina DIMA-reprezentant Uniunea Salvati Romania ________________________
Grigore CRUCIANU- Partidul Pro Romania _____________________
Florica COCONA-reprezentant Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor_____________
Marian OPREA –reprezentant Partidul Miscarea Populara ___________________________

