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PROCES- VERBAL 
ÎNCHEIAT AZI 05.05.2016 

cu ocazia completării Biroului electoral de circumscripţie nr. 10 Geoagiu cu 
reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale care 

participa la alegeri in circumscriptia electorală nr. 10 Geoagiu 
 

 
 Prin procesul –verbal încheiat  la data de  15 aprilie 2016, Biroul electoral 
de circumscripţie nr. 10 Geoagiu s-a completat cu reprezentanţii partidelor 
politice şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au 
grup parlamentar propriu în cel puţin una din Camerele Parlamentului, conform 
cu prevederile art. 26 alin.14 din Legea nr. 115/2015, după cum urmează: 
            -Domnul Coca Nicolae –reprezentant PNL 
 -Domnul Necșa Ioan –reprezentant PSD 
 -Doamna Feher Liliana –reprezentant ALDE  
            -Doamna Oprinescu Adriana –reprezentant UNPR 
 -Doamna  Kovacs Livia – reprezentant UDMR 
 În baza Hotărârii Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 22 
Hunedoara,  nr. 12/25.04.2016 privind aprobarea cererii de înlocuire a 
reprezentantului Partidului Naţional Liberal (PNL) în Biroul Electoral de 
Circumscripţie orăşenească nr. 10 Geoagiu domnul  Coca Nicolae a fost înlocuit cu 
domnul Homorodean Cristian Andrei, conform Procesului verbal nr. 38 din 
27.04.2016. 
           În baza Hotărârii Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 22 
Hunedoara nr. 22/28.04.2016 privind aprobarea cererii de înlocuire a 
reprezentantului  Uniunii Naţionale Pentru Progresul României (UNPR) în Biroul 
Electoral de Circumscripţie orăşenească nr. 10 Geoagiu, doamna Oprinescu 
Adriana a fost înlocuită cu doamna Kondor Luminiţa Claudia. 
 
 
 



 Potrivit art. 26 alin. 15 din Legea nr. 115/2015, completarea birourilor 
electorale de circumscripţie in cea de-a doua etapa, se face cu reprezentantii 
partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale care participa la 
alegeri in circumscriptia respectiva, in termen de 24 de ore de la ramanerea 
definitiva a candidaturilor, de catre presedintele biroului electoral, in prezenta 
persoanelor delegate de partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale 
ori organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care au comunicat 
reprezentanti, in ordinea descrescatoare a numarului de candidati propusi de 
fiecare partid politic, alianta politica sau alianta electorala ori organizatie a 
cetatenilor apartinand minoritatilor nationale pentru consiliul local in cauza, la 
care se adauga, daca este cazul, candidatul la functia de primar. Daca numarul 
total de reprezentanti comunicat este mai mic decat cel al membrilor biroului 
electoral, operatiunea de desemnare a reprezentanţilor se repeta pana la 
ocuparea tuturor locurilor. La aceasta faza participa numai partidele politice, 
aliantele politice si aliantele electorale ori organizatiile cetatenilor apartinand 
minoritatilor nationale care au propus mai multi reprezentanti pentru acelasi 
birou electoral. Un partid politic, o alianta politica sau o alianta electorala nu 
poate avea mai mult de 3 reprezentanti in biroul electoral al aceleiasi 
circumscriptii. 
 În termenul  legal, Partidul Social Românesc a comunicat numele, 
prenumele şi datele de identificare ale reprezentantului sau în Biroul Electoral de 
Circumscripţie nr. 10 Geoagiu, prin adresa înregistrată sub nr. 47/28.04.2016. 
 Se completează Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 10 Geoagiu cu 
reprezentantul PSRO – doamna GREGOR MONICA FLORINA, CNP 2820910204970. 
 În această situaţie biroul este completat cu 6 membrii, rămânând 
necompletat un loc. 
 Partidele politice, aliantelor politice si aliantelor electorale care participa la 
alegeri in circumscriptia electorală nr. 10 Geoagiu au comunicat, in scris, biroului 
electoral de circumscriptie nr. 10 Geoagiu numele si prenumele reprezentantilor 
lor, astfel: 
- Partidul Naţional Liberal (PNL) – 3 reprezentanţi – 19 candidaţi 
-Partidul Social Democrat (PSD) – 2 reprezentanţi – 19 candidaţi 
-Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor (ALDE) – 3 reprezentanţi – 19 candidaţi 
-Uniunea Naţională pentru Progresul României (UNPR) – 1 reprezentant – 9 
candidaţi  
-Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR – 1 reprezentant- 0 candidaţi. 
 În acest condiţii se impune desemnarea prin tragere la sorţi a 
reprezentantului unuia dintre cele 3 partide care au număr egal de candidaţi 
propusi. 
 Se  întocmesc biletele pentru tragere la sorţi.  
 Se extrage biletul conţinând propunerea Partidului Naţional Liberal – 
doamna Sbuciumelea Violeta Mihaela, identificată cu CI seria HD nr. 644272. 
 



Biroul electoral de circumscripţie nr. 10 Geoagiu s-a completat cu  toţi 
membrii, după cum urmează: 

 
-Domnul Homorodean Cristian Andrei –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  

  
             Având în vedere cele mai sus menţionate, se declară ca fiind legal 
constituit Biroul Electoral de circumscripţie nr. 10 Geoagiu, 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 şi ale celor care  participa la alegeri in circumscriptia 
electorală nr. 10 Geoagiu.  
 Prezentul proces verbal atestă calitatea de membru al biroului electoral. 
 
 Cei interesaţi  pot face contestaţie  cu privire la  completarea  Biroului  
electoral de Circumscripţie  în termen de 48  de ore de la completare, la  Biroul 
Electoral al Circumscripţiei   judeţene nr. 22 Hunedoara.  
 
 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 Kondor Luminiţa Claudia –reprezentant UNPR 
Doamna  Kovacs Livia – reprezentant UDMR 
 

Geoagiu, 15.04.2016 
 


