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PROCES-VERBAL
încheiat astăzi 28 mai 2016 cu ocazia completării
Biroului Electoral al Secţiei de Votare nr. 209 cu reprezentanţii partidelor politice
În conformitate cu prevederile art. 30 alin. 1 din legea nr. 115/2015pentru
alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii
administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si
completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, birourile electorale
ale sectiilor de votare din oraşul Geoagiu sunt constituite dintr-un presedinte, un
loctiitor al acestuia si 5 membri.
Desemnarea presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare si a
loctiitorilor acestora s-a efectuat de către AEP, conform PV din data de 25.05.2016.
Birourile electorale ale sectiilor de votare se completeaza in prima etapa cu
reprezentantii partidelor politice ori ai organizatiilor cetatenilor apartinand
minoritatilor nationale care au grup parlamentar propriu in cel putin una din
Camerele Parlamentului care participa in alegeri, iar, in cea de-a doua etapa, cu
reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale
neparlamentare care participa la alegeri in circumscriptia respectiva, in ordinea
descrescatoare a numarului de candidati propusi.
În prima etapă, partidele politice şi organizatiile cetatenilor apartinand
minoritatilor nationale care au grup parlamentar propriu in cel putin una din
Camerele Parlamentului care participa in alegeri în Circumscripţia Electorală
Judeţeană nr. 22 Hunedoara, au depus liste de reprezentanţi după cum urmează:
1. Partidul Social Democrat (PSD)- nr. 91/27.05.2016 – Cherecheş Tiberiu
2. Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) – nr. 101/27.05.2016 –
Hopidea Elena
3. Partidul Naţional Liberal (PNL) – nr. 111/27.05.2016 – Cociuba Ioan
4. Alianţa pentru Hunedoara (AHD) – nr. 122/27.05.2016 – Micloviţ Lenuţa
Simona
5. Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor (ALDE) – nr. 126/27.05.2016 –
Lădaru Constantin Alin
Biroul fiind constituit doar din preşedinte, locţiitor şi 5 membrii, reprezentanţi ai
partidelor politice nu se mai derulează şi a doua etapă de completare.

Având în vedere cele mai sus menţionate, se declară ca fiind legal constituit
Biroul Electoral al Secţiei de Votare nr. 209, în formulă completă, cu reprezentanţii
partidelor politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care
au grup parlamentar propriu în cel puţin una din camerele Parlamentului, astfel:
-Presedinte: Radu Iulia Raluca
- Locţiitor: Cherecheş Dorica
- Membrii: Cherecheş Tiberiu - PSD
Hopidea Elena - UDMR
Cociuba Ioan - PNL
Micloviţ Lenuţa Simona - AHD
Lădaru Constantin Alin – ALDE
Prezentul proces verbal atestă calitatea de membru al biroului electoral.
Cei interesaţi pot face contestaţie cu privire la completarea Biroului
electoral al Secţiei de Votare nr. 209, în termen de 48 de ore de la completare, la
Biroul Electoral de Circumscripţie Orăşenească nr. 10 Geoagiu.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces – verbal în două exemplare.
PREŞEDINTE
DRĂGAN GABRIEL FLORIN

Locţiitor
COSTOIU CĂLIN MIRCEA

Membrii Biroului Electoral
-Domnul Tescaru Ionel –reprezentant PNL
-Domnul Necșa Ioan –reprezentant PSD
-Doamna Feher Liliana –reprezentant ALDE
-Doamna Kondor Luminiţa Claudia –reprezentant UNPR
-Doamna Kovacs Livia – reprezentant UDMR
- Doamna Gregor Monica Florina – reprezentant PSRO
- Doamna Sbuciumelea Violeta Mihaela – reprezentant PNL
Geoagiu, 28.05.2016

