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BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE  
NR.5 CĂZĂNEŞTI 
Sediu Căzănești, Șos. București nr.93 
Nr. 92 din 24.09.2020 
 
 

P R O C E S  - V E R B A L 

încheiat astăzi,  24.09.2020 

 

 În conformitate cu prevederile art. 30 alin. 5-10 din Legea nr.115/ 2015 şi a Hotărârii 

Biroului Electoral Central nr.77/04.09.2020, Biroul Electorul de Circumscripţie nr. 5 – Căzăneşti  

procedează la completarea Birourilor electorale ale secţiilor de votare nr.75 – Liceul tehnologic corp 

B şi nr.76 – Liceul Tehnologic cu reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor 

electorale şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale  în prezența persoanelor 

delegate de partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale și organizaţiile cetăţenilor 

aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri. 

 Astfel, 

 Ia act de faptul că prin procesul verbal din data de 12.09.2020 al Biroului Electoral Judeţean 

Ialomiţa au fost desemnaţi preşedinte şi locţiitor al biroului electoral al secţiei de votare nr.75 – 

Liceul Tehnologic corp B după cum urmează Ganciu Rada - președinte,  Ilie Alexandrina - locţiitor. 

Prin cererea nr.69 din 12.09.2020, dna. Ilie Alexandrina a solicitat înlocuirea sa din funcția 

de locțiitor al secției de votare nr.75, solicitare ce a fost transmisă la BEJ nr.23 prin adresa nr.76 din 

13.09.2020. 

Prin procesul verbal din data de 14.09.2020 dl. Bărbulescu Mihai a fost desemnat locțiitor al 

secției de votare nr.75. 

Prin cererea nr.86 din 21.09.2020, dna. Ganciu Rada a solicitat înlocuirea sa din funcția de 

președinte al secției de votare nr.75, solicitare ce a fost transmisă la BEJ nr.23 prin adresa nr.87 din 

21.09.2020. 

Prin procesul verbal din data de 23.09.2020 dl. Dumitrescu Claudiu-Lin a fost desemnat 

președintele al secției de votare nr.75. 

Prin procesul verbal nr.12.09.2020 al Biroului Electoral Judeţean Ialomiţa au fost desemnaţi 

preşedinte şi locţiitor al biroului electoral al secţiei de votare nr.76 – Liceul Tehnologic după cum 

urmează: Dobre Marcela – preşedinte,  Dascălu Marian – locţiitor. 

  Prin cererea nr.73 din 12.09.2020, dl. Dascălu Marian a solicitat înlocuirea sa din funcția 

de locțiitor al secției de votare nr.75, solicitare ce a fost transmisă la BEJ nr.23 prin adresa nr.76 din 

13.09.2020. 
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Prin procesul verbal din data de 16.09.2020 dna. Began Lucica a fost desemnată locțiitor al 

secției de votare nr.76. 

Se constată că partidele politice şi organizaţiile aparţinând minorităţilor naţionale care pot 

desemna  reprezentanţi în B.E.C. nr.5 Căzăneşti, în secţiile de votare menţionate, sunt: 

1 - Partidul Social Democrat, 

2 - Partidul Naţional Liberal,  

3 - Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor, 

4 - Partidul pro România  

5 - Partidul Mișcarea Populară 

6 - Alianța USR-PLUS 

7 - Partidul Ialomițenilor 

8 – Partidul Ecologist Român 

9 - Partidul Neamul Românesc 

10 – Alianța pentru Unirea Românilor 

Se constată că au comunicat reprezentanţi pentru Birourile electorale ale secţiilor de votare, în 

termenul prevăzut de art. 30 alin.5 din Legea nr. 115 / 2015 și Hotărârea Biroului Electoral Central 

nr. 77/04.09.2020 și Circulara BEC nr.2136/13.09.2020, următoarele partidele politice și organizaţii 

ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, 

1 - Partidul Social Democrat, 

2 - Partidul Naţional Liberal,  

3 - Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor, 

4 - Partidul Pro România  

5 - Partidul Mișcarea Populară 

6 - Alianța USR-PLUS 

7 - Partidul Ialomițenilor 

8 - Partidul Neamul Românesc 

Ca urmare, se procedează la parcurgerea etapelor de completare a birourilor electorale ale 

secţiilor de votare. 

Etapa I – Art.5 alin.(2) lit.a) din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 77/04.09.2020, 

modificată prn Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 110/21.09.2020 şi art.30 alin.(4) din Legea 

nr.115/2015, prevede faptul că birourile electorale ale secţiilor de votare se completează cu câte un 

reprezentant al partidelor politice şi al organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale 

care au grup parlamentar în ambele Camere ale Parlamentului, precum şi al alianţelor electorale şi 

alianţelor politice care au în componenţă cel puţin un partid politic sau o organizaţie a cetăţenilor 

aparţinând minorităţilor naţionale care au grup parlamentar în ambele Camere ale Parlamentului; 

completarea se face în ordinea descrescătoare a numărului de candidaţi pentru consiliul local, 
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primar, consiliul judeţean şi  preşedintele  consiliului judeţean; în cazul în care există acelaşi număr 

de candidaţi, stabilirea ordinii de completare se face prin tragere la sorţi; 

A) În Secţia de votare nr.75 – Liceul Tehnologic, corp B partidele politice care au propus 

reprezentanți sunt:  

- Partidul Social Democrat –  Cîmpeanu Georgeta la poz.1 

- Partidul Naţional Liberal – Radu Viorela la poz.1   

- Alianța U.S.R-PLUS – Grigore Vasilica 

Au fost propuşi ca reprezentanţi în Secţia de votare nr.76 – Liceul Tehnologic de către  

partidele politice şi organizaţiile aparţinând minorităților naţionale care au grup parlamentar în 

ambele Camere ale Parlamentului, precum şi al alianţelor electorale şi alianţelor politice care au în 

componenţă cel puţin un partid politic sau o organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor 

naţionale care au grup parlamentar în ambele Camere ale Parlamentului, următorii: 

- Partidul Social Democrat – Frunză Ionela la poz.1 

- Partidul Naţional Liberal – Chiriță Niculae la poz.1  

- Alianța U.S.R-PLUS – Păun Maria-Raluca 

În data de 24.09.2020, prin adresa nr.2733/24.09.2020, Partidul Național Liberal a comunicat 

faptul că dl. Chiriță Niculae se înlocuiește cu dna. Radu Steluța-Georgeta. 

Menționăm că, completarea se face în ordinea descrescătoare a numărului de candidaţi pentru 

consiliul local, primar, consiliul judeţean și președintele consiliului județean.  

Etapa a II-a - Art.5 alin.(2) lit.b) din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 77/04.09.2020 

modificată prn Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 110/21.09.2020 şi art.30 alin.(4) din Legea 

nr.115/2015, prevede că birourile electorale ale secţiilor de votare se completează cu câte un 

reprezentant al partidelor politice şi al celorlalte formaţiuni politice care au obţinut reprezentare 

parlamentară la scrutinul anterior, precum şi cu un reprezentant al grupului minorităţilor naţionale 

din Camera Deputaţilor, în numele organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale 

reprezentate în acest grup parlamentar şi care participă la alegerile din circumscripţia electorală 

respectivă; completarea se face în ordinea descrescătoare a numărului de candidaţi pentru consiliul 

local, primar, consiliul judeţean şi preşedintele consiliului judeţean; în cazul în care există acelaşi 

număr de candidaţi, stabilirea ordinii de completare se face prin tragere la sorţi; 

B) În Secţia de votare nr.75 – Liceul Tehnologic corp B, partidele politice care au propus 

reprezentanți sunt:  

- Partidul Mișcarea Populară – Niculescu Costică 

- Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor – Benghea Voica  

în Secţia de votare nr.76 – Liceul Tehnologic, partidele politice care au propus reprezentanți 

sunt:  

- Partidul Mișcarea Populară – Câmpeanu Irina 
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- Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor – Ionescu Ioana 

 Etapa a III-a - Art.5 alin.(2) lit.c) din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 77/04.09.2020 
modificată prn Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 110/21.09.2020 şi art.30 alin.(4) din Legea 
nr.115/2015, prevede că birourile electorale ale secţiilor de votare se  completează  cu câte un 
reprezentant al partidelor politice care au ca membri cel puţin 6 senatori sau 10 deputaţi, precum 
şi cu  câte  un  reprezentant  al  alianţelor  politice  şi  alianţelor  electorale care au în componenţă 
cel puţin un partid  politic  care are ca  membri  cel  puţin  6  senatori sau 10 deputaţi; completarea 
se face în ordinea descrescătoare a numărului de candidaţi pentru consiliul local, primar, consiliul  
judeţean şi  preşedintele  consiliului  judeţean; în cazul în care există acelaşi număr de candidaţi, 
stabilirea ordinii  de completare se  face prin tragere la sorţi; 

C) În Secţia de votare nr.75 – Liceul Tehnologic corp B, partidul politic care a propus 

reprezentanți este:  

- Partidul Pro România – Panait Tudora la poz.1 

În Secţia de votare nr.76 – Liceul Tehnologic, partidul politic care a propus reprezentanți 

este:  

- Partidul Pro România – Ion Viorica la poz.1  

 Etapa a IV-a - Art.5 alin.(2) lit.d) din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 
77/04.09.2020 modificată prn Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 110/21.09.2020 şi art.30 
alin.(4) din Legea nr.115/2015, prevede că, birourile electorale ale secţiilor de votare se 
completează cu câte un reprezentant al celorlalte partide politice, alianţe politice, alianţe electorale 
şi organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale , altele decât cele prevăzute la lit. a) 
- c); completarea se face în ordinea descrescătoare a numărului de candidaţi  pentru consiliul local, 
primar, consiliul judeţean şi preşedintele consiliului judeţean; în cazul în care există acelaşi număr 
de candidaţi, stabilirea o rdinii de completare se face prin tragere la sorţi. 

D) În Secţia de votare nr.75 – Liceul Tehnologic corp B, partidul politic care a propus 

reprezentanți este:  

- Partidul Ialomițenilor – Giurgi Iulia Rafaela 

- Partidul Neamul Românesc – Andrei Georgeta-Gigi 

În Secţia de votare nr.76 – Liceul Tehnologic, partidul politic care a propus reprezentanți 

este:  

- Partidul Neamul Românesc – Badea Ana 

Faţă de cele mai sus menţionate şi având în vedere prevederile legale invocate, Biroul electoral 

de circumscripție nr.5 – Căzăneşti dispune completarea Birourilor electorale ale secţiilor de votare 

după cum urmează: 

 SECŢIA DE VOTARE NR.75 – Liceul Tehnologic corp B,  

  Având ca  

- preşedinte – Dumitrescu Claudiu-Lin 

- locţiitor – Bărbulescu Mihai 

 se completează cu următorii membri: 

1.  Cîmpeanu Georgeta - Partidul Social Democrat  
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2. Radu Viorela - Partidul Naţional Liberal    

3. Grigore Vasilica - Alianța U.S.R-PLUS 

4. Niculescu Costică - Partidul Mișcarea Populară 

5. Benghea Voica - Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor 

6. Panait Tudora - Partidul Pro România  

7. Giurgi Iulia Rafaela - Partidul Ialomițenilor 

8. Andrei Georgeta-Gigi - Partidul Neamul Românesc 

 SECŢIA DE VOTARE NR.76 – Liceul Tehnologic,  

  Având ca  

- preşedinte – Dobre Marcela 

- locţiitor – Began Lucica 

 se completează cu următorii membri: 

1. Frunză Ionela - Partidul Social Democrat 

2. Radu Steluța-Georgeta   - Partidul Naţional Liberal   

3. Păun Maria-Raluca - Alianța U.S.R-PLUS 

4. Câmpeanu Irina - Partidul Mișcarea Populară 

5. Ionescu Ioana - Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor 

6. Ion Viorica - Partidul Pro România  

7. Badea Ana - Partidul Neamul Românesc 

Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal în prezenţa persoanelor delegate de 

partidele politice, ai alianţelor politice, ai alianţelor electorale şi ai organizaţiilor cetăţenilor 

aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri. 

Se afişează câte un exemplar la Biroul secţiei de votare nr. 75 Liceul Tehnologic corp B, la 

Biroul secţiei de votare nr. 76 – Liceul Tehnologic.şi un exemplar la Circumscripţie nr.5 Căzăneşti. 

 

Președinte: Săvescu Adrian __________________________________________ 
   Locțiitor: Tudoran Valentin __________________________________________ 

Membri:  
 Ghețu Ionică – reprezentant PSD ______________________________________ 

Manolache Mirela – reprezentant PNL _________________________________ 
Herea Florea – reprezentant ALDE ____________________________________ 
Radu Paula – reprezentant PMP ______________________________________ 
Manole Ion – reprezentant Pro România ________________________________  
Dascălu Marian – reprezentant USR-PLUS ______________________________ 
 

  Au fost prezenţi următorii: 
– Dumitrescu Claudiu-Lin – preşedinte SV nr.75 __________________________ 
– Dobre Marcela - preşedinte SV nr.76 __________________________________ 
 


