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ANEXANr.1A 


BIROUL ELECTORAL JUDEŢEAN 

Nr. Judetul DOUW 

PROCES - VERBAL *) 

privind centralizarea voturilor la alegerile pentru 
Parlamentul European 


25 mai 2014 


Numărul total al alegătorilor Înscrişi în copiile de pe listele 

a electorale permanente şi în li stele electorale speciale 


(pet. a per. al + pct. a2), din care: 


Numărul total al alegătorilor înscrişi în copiile de pe listele al electorale permanente (pel. al 2! pct. bl) 

Numărul total al alegătodlor Înscriş i in copiile de pe li stele a2 electorale speciale (pc" a2 > pct. b2) 

Numărul total al alegătorilor jnscrişi in li stele electorale, care s-au 
b prezentat la urne 

(pet. b pet. bl + pet. b2 + pet. b3), din care: 

Numărul total al alegătorilor Înscrişi în copiile de pe listele bl electorale permanente, care s-au prezentat la urne 

Numărul total al a legătorilor inscrişi În copiile de pe listele b2 electorale speciale, care s-au prezentat la urne 

Numărul total al alegătorilor înscrt în listele electorale b3 suplimentare, care s-au prezentat a urne 

Numărul buletinelor de vot primite 
e (pet. e > pet. d + pel. e + pet. t) 


d Numărul buletinelor de vot neintrebuintate şi anulate 

Numărul voturi lor valabil exprimate 

e ~pet. e S pet. b - pet. t) 


pct. e suma voturilor valabil exprimate la pct. g) 


f Numărul voturi lor nule 

15181 31317 191 


1 5 1 8 1 3 1 3 1 7 1 5 1 


1 1 1 1 1 1' 1 


1212 1°1817 121 


3

1' 19 1°1+ 1 1 


1 1 1 1 1 1 ° 1 
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1 1
3

1°1 
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1°1 1 


16 14 13 13 16 1 ' 1 


1 ' 12 1 2 1 ' 1 916 1 


121' 1° 1° 131 71 


1 1 J 1° 1' 131' 1 


*) Confonn an . 50 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 33/2007 privind organ izarea şi des~şurarea alegerilor pen tru 
Parlamentul European, republicată, cu modificările şi completări le ulterioare. 
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g" Numărul VOnIriior valabil exprimate, obtinute de fiecare LISTĂ DE CANDIDAŢI sau de 

fiecare CANDIDAT INDEPENDENT: 
i Dc~~~îrea -'partidelor politice, organi-za-l:CiÎ!C"c-r-~~tăţeniJQr~ apruiinând Numărul voturilor ----1' 

~f. minorităţilor nationale, aliantelor politice, aliantelor electorale'). precum şi v!\Jabi\ exprimate 
i crt. numele şi prcnumejec;)ndidaţilo~._indcpe_~denti') __"_______-t___c:02bţin"cu;;.Ic'--__ 

~ PARTIDULDEMOCRA_TLlBERA"_1_,_________-1 L~~J~!~ I 
I 2 PARTIDUL MIŞCAREA l?OPULAR.\ I LL±ioj l' 

1---1-,--------"---"-- "~"" I 
I J 11INllJNEADEMOCRATĂl>1AGHIARĂDINROMÂ:\'IA I L"LcJ~ , 
I~+-A-L-IAN-'T"A--E-'L-E-C-T-O--R-A-L-Ă-PS-D--ml!-pc 
, 

5 'PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL 

7 

9 • PARTIDUL NOUA REPUBLICĂ 
1 

, 


10 'PARTIDUL VERDE 


~I-F_O_R_Ţ_A_CIV_IC_Ă________ ___ ~_J!J~~ 
1 12 PARTIDUL ,:COLOGIST ROMÂN I L1 19 '7 I o' I
~I----~~- _ ----,;'r-= -""-' __LL::-, I 
,'3 PARTIDUL ALTERNATIVA SOCIALISTĂ Ll~ ,3 ± ; 
114 •PARTIDUL NAŢIONALTĂRĂNESC CREŞTIN DEMOCRAT_~--,=I::::::1_=1::':.::1::':::1=':::1=4::,1_ 

~l PARTIDUl, POPORULUI- [)AN DIACONESCU . 1 1616 .~ 
"î in ordinea rezul1ată din tragerea la sorţi, slJlhilită conform art. 20 al in. (6) din Legea nI. 33/2007 privind org.anizarea ;'1 

desfaşllrarea alegerilor pentru Parlarncnrul European, republlcl\tă, cu modil1wile ~l completflrile lJll:enoare. 
") in ordinea inrcgic.trăl'ii lor, slabilllll conform ari. 20 aiio. (5) din Legea nr 3312007 privind organizarea şi desatşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European, republicntl1, cu modificările ş: completăritc ulterioare, corobora! cu art. 34 <tIin, 
(2) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi wmpletărilc ulterioare. 
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, 
Nr, 
eri, 

16 

Denumirea partidelor politice., org.anizaţiilor cet~}enilor aparţinând 
minorită~îlor naţionale, alianţelor pDlitice, alianl~e!or electorale') precum şi 
numele şi prenumele candidaţilor inde.pendcnţi' ) 

lJNGUREANU GEORGlANA-CORINA 

17 FILIP CONSTANTIN-TlTlAN 

18 LlGADĂNUŢ 

19 PUREA PAUL 

20 CAPSALl PERICLE-IULlAN 

21 COSTEA PETER 

22 rHACONU MIRCEA 

23 DĂEANU VALENTIN-EUGEN 

24 

25 

26 

27 

, 
28 

29 

30 

Numărul voturilor 

valabil exprimate 


obţinuiC 

UJJ'± 

LL~I"I)I 

, ,, ,, ,,I 12.71J 


J , 12 J 161 

I 
, 

, 

I2l'LsJ 

,L, 
, 
, L[31 6 

•
9 1 

I J 10 71 0 l' I 
, 
,I 
, 
, L' L~'lsJJ i , 

,, 

,, .... 1 I il 

,, 
, 

~L..UJ 
, 
, 

JLLLLtJ 
LillJJJ , 

UJU U 
. 1 1 1 I I 

, 

1~1 ...-'---l': 1._.LJ i 
,

' 
*) in ordinea rezuhat1i din tragere;'! la Sfll1i, stabil itâ cOllfoffil an. 20 aHn, (6) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, repubJieată, ('u modificările şi completările ulterioare.
", rn ordiliea înregistrării lor, stabilită conform art. 20 alin, (5) din Legea OI. B/2{)07 privind org<mizarea şi desfăşurarea 
alegerilor petlttu Parlamentul European, republicaw, cu modificările şi oomp!ctăriJe ulterioare, comborat cu afL 34 alin. 
(2) din Legea Of. 351200S, cu modificările Şl complewHe ultcrionre, 
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h. Modul de soluţionare a contestatiilor şi întâmpinăriJor primite: 

Au fost înregistrate 19 contestaţii dintre care 2 nu au mai fost solu~onate, Întrucât 

contestatarii au renunţat la soluţionarea acestora mai înainte de înscrierea pe ordinea de 

zi, 16 contestaţii au fost solut ionate prin declinare către secţiile de votare, aspectele 

sesizate vizând activitatea acestora, iar I contestaţie a fost respinsă având În vedere 

lipsa obiectului sesizării în raport de dispozitiile legale prevăzute de art.27 si art.47 din 

Legea 33/2007. 

De asemenea a fost formulată o întâmpinare de către Partidul Mişcarea Populară ce a 

fo st Înaintată pe ca le admini strativă Biroului Electoral Central spre competentă 

soluţionare, aspectele sesizate vizând activitatea BEC. 

Preşed intele L.octii torul preşed intelui 

Biroului Electoral Biroului Electoral 
Judetean 	 Judetean 

Numele şi prenumeleNII~~~ 
GHER VA ~(#.4B 	 HARTMANN TIBERru IOAN 

Sem ~I ra' lj9j!!!!la ~ Semn4Lu 
.\--C ~" V~ :,,0°) 	

c.,e ~brii Biroului Electoral Judeţean 

Numele şi Apartenen{a politică Semnătura 
Prenumele (unde eSle cazul) 

SPIRlDON DOINA 
t. 


L1L1ANA 
 \.,'" / n 
RADUICA CAMELIA 

2. 	 ~~'\.--
MARIA GABRIELA 


VASILE 


J . CONSTANTIN Partidul Mişcarea Populară \ ~V 
'-\~ 

DORIN 


Alianta Electorala PSD
4. 	 ŞUIU AUN IONUŢ 


UNPR-PC 
 ~ 
ŢAPUŞ IULIA Uniunea Democrată 

5. 

FLORlNA Magh iară din România 
 ~/ o;> 
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Numele şi Apar/enenJa politică 	 Semnătura 

Prenumele 	 "(unde este cazul) 
IUNCA ELENA 

6. 	 Partidul National Liberal 

ALEXANDRA 
 J}j 

RADU ANDREEA 
7. 	 Partidul Democrat Liberal 


OANA 
 ~ 
8. PREDESCU MIHAI Partidul România Mare 

"- \ 1": ! r---.... 
BITOLEANU-FILIP Partidul Poporului - Dan 

9. 	 " r---.V / CARMEN EMLLIA Diaconescu 

ENACHE ELENA 
10. Partidul Ecologist Român 


ALINA 
 "'-~ 
II. 	 NAE DUMITRU Partidul Dreptlilii Sociale 4c...	 ~· ./ 

BURTEA-RAUS 
12. 	 Forta Civică 


MIHAIL DANIEL 


/ 
/t~ 
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