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PROCES- VERBAL 
ÎNCHEIAT AZI 25.04.2016 

cu ocazia  verificărilor efectuate privind respectarea conditiilor de fond si de forma 
ale propunerilor de candidaturi la funcţia de primar, a listelor de candidati, 

precum si ale listei sustinatorilor 
 

 
În conformitate cu prevederile  art. 52 din Legea nr. 115/2015 pentru 

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, biroul electoral de 
circumscriptie examineaza respectarea conditiilor legale pentru ca o persoana sa 
poata candida, respectarea conditiilor de fond si de forma ale listelor de candidati, 
precum si ale listei sustinatorilor. Candidaturile care indeplinesc conditiile legale 
sunt inregistrate. Candidaturile care nu indeplinesc conditiile legale de fond si de 
forma se resping de catre biroul electoral de circumscriptie. 
       Admiterea sau respingerea candidaturilor se face prin hotarari ale birourilor 
electorale de circumscriptie. 
 Conform prevederilor art. 47 din Legea nr. 115/2015 
    (1) Propunerile de candidati se fac in scris, in doua exemplare originale si doua 
copii, de catre partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale sau 
organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri, 
sub semnatura conducerii organizatiilor judetene ale acestora si pe baza listei 
sustinatorilor, iar in cazul candidatilor independenti, pe baza listei sustinatorilor. 
    (2) In cazul aliantelor electorale dintre partide politice, listele cu propuneri de 
candidati trebuie semnate si de conducerile judetene ale fiecarui partid politic din 
alianta. Daca aliantele electorale se constituie la nivel comunal, orasenesc, 
municipal sau de sector al municipiului Bucuresti, listele se semneaza de conducerea 
aliantei si se contrasemneaza de conducerea fiecarei organizatii locale din coalitie. 
    (3) Propunerile de candidati trebuie sa cuprinda numele, prenumele, locul si data 
nasterii, domiciliul, conform actului de identitate, denumirea, seria si numarul 



actului de identitate, ocupatia, profesia si apartenenta politica a candidatilor, iar in 
cazul aliantelor, si alianta politica sau electorala care i-a propus. 
    (4) Propunerile de candidati trebuie sa fie insotite de declaratiile de acceptare a 
candidaturii, declaratiile de avere, declaratiile de interese si declaratiile pe propria 
raspundere privind calitatea de lucrator al Securitatii sau de colaborator al acesteia, 
semnate si datate de candidati, precum si de copiile actelor de identitate ale 
candidatilor. 
    (5) Declaratia de acceptare a candidaturii cuprinde numele, prenumele, 
domiciliul, partidul politic sau alianta care l-a propus, profesiunea, ocupatia si 
apartenenta politica a candidatului, consimtamantul expres al acestuia de a candida 
pentru functia respectiva, precum si precizarea ca intruneste conditiile prevazute de 
lege pentru a candida. 
     ART. 49 
    (1) Partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale sau organizatiile 
cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri pot propune 
cate o lista de candidati in fiecare circumscriptie electorala pentru consiliul local, 
pentru consiliul judetean si cate un candidat pentru functia de primar. 
    (2) Pentru fiecare candidat la functia de primar si lista de candidati pentru 
consiliul local si pentru consiliul judetean, partidele politice, aliantele politice, 
aliantele electorale si organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale 
trebuie sa prezinte o lista de sustinatori, care trebuie sa cuprinda minimum 1% din 
numarul total al alegatorilor inscrisi in Registrul electoral si in listele electorale 
complementare din circumscriptia pentru care candideaza, dar nu mai putin de 100 
in cazul comunelor, de 500 in cazul localitatilor urbane de rangul II si III si de 1.000 in 
cazul judetelor, municipiului Bucuresti, sectoarelor municipiului Bucuresti si 
localitatilor urbane de rangul I. 
    ART. 50 
    (1) Candidatii independenti pentru functia de consilier trebuie sa fie sustinuti de 
minimum 1% din numarul total al alegatorilor inscrisi in Registrul electoral si in 
listele electorale complementare din circumscriptia pentru care candideaza, dar nu 
mai putin de 100 in cazul comunelor, de 500 in cazul localitatilor urbane de rangul II 
si III si de 1.000 in cazul judetelor, municipiului Bucuresti, sectoarelor municipiului 
Bucuresti si localitatilor urbane de rangul I. 
    (2) Pentru functia de primar, candidatii independenti trebuie sa prezinte o lista de 
sustinatori, care trebuie sa cuprinda minimum 1% din numarul total al alegatorilor 
inscrisi in Registrul electoral si in listele electorale complementare din circumscriptia 
pentru care candideaza, dar nu mai putin de 100 in cazul comunelor, de 500 in cazul 
oraselor si de 1.000 in cazul municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, precum 
si in cazul municipiului Bucuresti. 
    (3) Nu se admit liste de candidati independenti pentru functia de consilier. 
    ART. 51 
    (1) Lista sustinatorilor trebuie sa cuprinda data alegerilor, numele si prenumele 
candidatului, functia pentru care candideaza, numele si prenumele sustinatorului, 



cetatenia, data nasterii, adresa, denumirea, seria si numarul actului de identitate, 
semnatura acestuia, precum si numele si prenumele persoanei care a intocmit-o. In 
cazul cetatenilor Uniunii Europene, la rubrica "Denumirea, seria si numarul actului 
de identitate" se inscriu denumirea, seria si numarul documentului eliberat de 
Inspectoratul General pentru Imigrari. Persoana care a intocmit lista este obligata 
ca, impreuna cu aceasta, sa depuna o declaratie pe propria raspundere prin care sa 
ateste veridicitatea semnaturii sustinatorilor. 
    (2) Lista sustinatorilor constituie un act public, cu toate consecintele prevazute de 
lege. 
    (3) Sustinatorii pot fi numai cetateni romani sau cetateni ai Uniunii Europene cu 
drept de vot care au domiciliul ori resedinta in circumscriptia electorala in cauza. Un 
sustinator poate sprijini mai multi candidati la functia de consilier local, consilier 
judetean si primar. 
    (4) Adeziunile sustinatorilor se dau pe propria raspundere. 
    (5) Lista de sustinatori se depune intr-un exemplar original si o copie, la biroul 
electoral al circumscriptiei electorale unde se depun propunerile de candidati. 
Conform prevederilor art. 4 din legea nr. 115/2015 
    (1) Au dreptul de a fi alesi consilieri si primari cetatenii cu drept de vot care au 
implinit, pana in ziua alegerilor inclusiv, varsta de cel putin 23 de ani, daca nu le este 
interzisa asocierea in partide politice, potrivit art. 40 alin. (3) din Constitutia 
Romaniei, republicata. 
    (2) Pot candida numai persoanele care au domiciliul pe teritoriul unitatii 
administrativ-teritoriale in care urmeaza sa fie alese. 
 

Termenul limită pentru depunerea candidaturilor este data de 26.04.2016. 
Numărul de mandate pentru consiliul local Geoagiu este 15 mandate, astfel 

încât lista completă cu propunerile de candidatură conţine 19 poziţii.  
Până la data întocmirii prezentului proces-verbal au fost depuse următoarele 

propuneri de candidaturi: 
 

- nr. 1/22.04.2016 – Partidul Naţional Liberal 
Lista cu propuneri de candidaţi pentru funcţia de consilier local în consiliul local 
al oraşului Geoagiu – 18 poziţii  
1. BOGDAN RADU ILIE 
2. DÎNCŞOREAN AUREL 
3. OPRA MIRELA – MARIA 
4. CARAŞCĂ ALIN-MIHAI 
5. COCA NICOLAIE 
6. RUSU COSTEL 
7. JOIKITS TIBERIU 
8. BRANEA PETRU – REMUS 
9. GANEA CORNEL 
10.  MIHUŢIU DORINA – OANA 



11.  VASILIE CRISTIAN – CONSTANTIN 
12.  CAZAN GABRIELA – ADRIANA 
13.  FODOR IOAN – FLORIN 
14.  CURECHIAN CĂLIN 
15.  PREJBAN DORIN – NICOLAE 
16.  ŞANDRU VIOREL 
17.  CANDIN MIHAI – TOMA 
18.  STOICA LAZĂR 

Lista cu susţinători pentru candidatii la funcţia de consilier în consiliul Local 
Geoagiu conţine un număr de 600 poziţii. 
Propunerea de candidatură pentru funcţia de primar: 

1. BOGDAN RADU ILIE 
Lista de susţinători pentru candidatul la funcţia de primar conţine un număr de 
620 poziţii. 
 
Propunerile de candidaţi îndeplinesc condiţiile de formă şi de fond şi sunt 
însoţite de documentele prevăzute de legea nr. 115/2015, astfel încât se 
propune acceptarea candidaturilor depuse de Partidul Naţional Liberal. 
 
- nr. 2/ 25.04.2016 – Partidul Social Democrat 

Lista cu propuneri de candidaţi pentru funcţia de consilier local în consiliul local al 
oraşului Geoagiu – 19 poziţii 

1. VĂLEAN IOAN 
2. DANCIU AUREL MARIN 
3. IGNA RADU SORIN 
4. VĂLEAN OANA-ROXANA 
5. ZAHARIE NICOLAE 
6. LĂCĂTUŞ NICOLAE 
7. URŞICA LILIANA RODICA 
8. CONSTANTIN ALEXANDRA LUCIA 
9. HECHEL IOAN 
10.  ACHIM SORIN IOSIF 
11.  FEGHER SALVINA SIMONA 
12. BOŞOROGAN MARIUS FLORIN 
13. OLTEAN IOAN 
14. ABRUDEAN IOAN OCTAVIAN 
15. BORZA NICOLAE 
16. FILIP NICOLAE 
17. STOICA AURELIAN 
18. MAGLAŞI DANIELA NICOLETA 
19. ONEŢIU LUCIAN  

Lista cu susţinători pentru candidatii la funcţia de consilier în consiliul Local Geoagiu 
conţine un număr de 1165 poziţii. 



 
Propunerea de candidatură pentru funcţia de primar: 
1. VĂLEAN IOAN 
Lista de susţinători pentru candidatul la funcţia de primar conţine un număr de 1180 
poziţii. 
 
Propunerile de candidaţi îndeplinesc condiţiile de formă şi de fond şi sunt însoţite de 
documentele prevăzute de legea nr. 115/2015, astfel încât se propune acceptarea 
candidaturilor depuse de Partidul Social Democrat. 
 

- nr. 3/25.04.2016 – Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor 
 Lista cu propuneri de candidaţi pentru funcţia de consilier local în consiliul local al 
oraşului Geoagiu – 18 poziţii 

1. CĂRĂGUŢ VASILE 
2. CĂLUGĂR CARMEN MARIA 
3. GANGA VIOREL MIHAI 
4. MIHU MARIA 
5. MARIŞ SIMION 
6. BOGĂŢAN IULIA ELENA 
7. LUŢ DORINA DANIELA 
8. MARCU VASILE 
9. CHERECHEŞ CLAUDIU SORIN 
10.  BABA IOAN MARCEL  
11.  PLENICEANU MIHAI 
12.  POPA CLAUDIU IOAN 
13.  BULBUCAN DANIELA 
14.  MEDREA FLORINA MARIA 
15.  KRUMEŞ DRAGOŞ FILIP 
16.  TURCU VIOREL MIHAI 
17.  BALOŞ ALEXANDRA DANA 
18.  CHERECHEŞ ANAMARIA 

 
Lista cu susţinători pentru candidatii la funcţia de consilier în consiliul Local Geoagiu 
conţine un număr de  682 poziţii. 
 
Propunerea de candidatură pentru funcţia de primar: 
1. CĂRĂGUŢ VASILE 
Lista de susţinători pentru candidatul la funcţia de primar conţine un număr de 633 
poziţii. 
 
Propunerile de candidaţi îndeplinesc condiţiile de formă şi de fond şi sunt însoţite de 
documentele prevăzute de legea nr. 115/2015, astfel încât se propune acceptarea 
candidaturilor depuse de Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor. 



 
 Faţă de considerentele prezentate, membrii biroului electoral de 

circumscripţie aprobă propunerile de candidatură depuse de cele 3 partide politice 
şi propun emiterea hotărârilor de acceptare a candidaturilor. 

 
Potrivit dispoziţiilor art. 54 din Legea nr. 115/2015 acceptarea sau respingerea de 
catre biroul electoral de circumscriptie a unei candidaturi poate fi contestata de 
catre cetateni, partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale, in termen 
de cel mult 48 de ore de la data afisarii candidaturii. 
     
 Drept pentru care  am încheiat   prezentul proces – verbal în două exemplare. 
 
 

PREŞEDINTE 

DRĂGAN GABRIEL FLORIN 

 

 

 

     Locţiitor 

 COSTOIU CĂLIN MIRCEA 

 

                                                                                               
                                                                                     Membrii 

Domnul Homorodean Cristian Andrei –reprezentant PNL 
 
 

 -Domnul Necșa Ioan –reprezentant PSD 
 
 

 -Doamna Feher Liliana –reprezentant ALDE  
 
 

            -Doamna Oprinescu Adriana –reprezentant UNPR 
 
 

 -Doamna  Kovacs Livia – reprezentant UDMR 
 

Geoagiu, 25.04.2016 
 


