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        ANEXA NR.  2C 
P / BE 

Străinătate   

  
BIROUL ELECTORAL PENTRU SECŢIILE 

                                      DE VOTARE DIN STRĂINĂTATE       Nr.  

 

                                                    

PROCES - VERBAL *) 

privind centralizarea voturilor pentru alegerea 

PREŞEDINTELUI ROMÂNIEI 

__ noiembrie 2019 

a 
Numărul total al alegătorilor prevăzuţi în listele electorale permanente 

(pct. a >/= pct.b1) 
|__|__|__|__|__|__| 

b 
Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne  

(pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3+b4), din care: 
|__|__|__|__|__|__| 

b1 
  - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în 

listele electorale permanente 
|__|__|__|__|__|__| 

b2 

  - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne şi nu sunt 

cuprinşi în lista electorală permanentă, înscrişi în lista electorală 

suplimentară 

|__|__|__|__|__|__| 

b3 
  - Numărul total al alegătorilor care au votat utilizând urna specială, 

înscrişi în extrasul din listele electorale 
X  X  X  X  X  X 

b4 
  - Numărul total al alegătorilor care au votat prin corespondență, 

înscriși în listele electorale pentru votul prin corespondență 
|__|__|__|__|__|__| 

c 
Numărul total al voturilor valabil exprimate (pct. c </= pct. b - pct. d), 

(pct. c = suma voturilor valabil exprimate la pct. g) 
|__|__|__|__|__|__| 

d Numărul total al voturilor nule |__|__|__|__|__|__| 

e 

Numărul buletinelor de vot primite de birourile electorale ale secțiilor 

de votare și al plicurilor  exterioare expediate (pct. e >/= pct. c + pct. d 

+ pct. f) 

|__|__|__|__|__|__| 

e1 
  - Numărul buletinelor de vot primite de birourile electorale ale 

secțiilor de votare 
|__|__|__|__|__|__| 

e2   - Numărul plicurilor  exterioare expediate către alegători |__|__|__|__|__|__| 

f 
Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate, precum și al 

plicurilor exterioare și interioare anulate, din care: 
|__|__|__|__|__|__| 

f1   - Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate |__|__|__|__|__|__| 

f2   - Numărul plicurilor exterioare și interioare anulate |__|__|__|__|__|__| 

 
*) Conform art. 50 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare coroborat 
cu art. 17 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi 
completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente. 
 



                   P/BE Străinătate     Biroul Electoral nr. □□  2/3 

 

 

 
g. Numărul total al voturilor valabil exprimate, obţinute de fiecare CANDIDAT  

Nr. 
crt. 

Prenumele şi numele candidatului*) 
Numărul total al 
voturilor valabil 

exprimate obţinute 

1  |__|__|__|__|__|__| 

2  |__|__|__|__|__|__| 

3  |__|__|__|__|__|__| 

4  |__|__|__|__|__|__| 

5  |__|__|__|__|__|__| 

6  |__|__|__|__|__|__| 

7  |__|__|__|__|__|__| 

8  |__|__|__|__|__|__| 

9  |__|__|__|__|__|__| 

10  |__|__|__|__|__|__| 

11  |__|__|__|__|__|__| 

12  |__|__|__|__|__|__| 

13  |__|__|__|__|__|__| 

14  |__|__|__|__|__|__| 

15  |__|__|__|__|__|__| 

 
 *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, stabilită conform art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu 
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modificările şi completările ulterioare. 
 
 
 

h. Expunerea pe scurt a întâmpinărilor şi contestaţiilor formulate şi a deciziilor 

pronunţate: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Preşedintele 

Biroului Electoral 

pentru secţiile de votare din străinătate 

Locţiitorul preşedintelui 

Biroului Electoral 

pentru secţiile de votare din străinătate 

Numele şi prenumele

 

Numele şi prenumele

 

_____________________ _____________________ 

Semnătura, ştampila Semnătura 

Membrii Biroului Electoral pentru secţiile de votare din străinătate 

 Numele şi 

Prenumele 

Apartenenţa politică 

(unde este cazul) 

Semnătura 

1. _________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________________________ 

6. _________________________________________________________________________ 

7. _________________________________________________________________________ 

8. _________________________________________________________________________ 

9. _________________________________________________________________________ 

  

  

  

 


