Judeţul Vâlcea
Biroul Electoral de Circumscripţie Municipală nr. 2 Drăgăşani
Nr. 85/26.08.2020
PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 26.08.2020, cu ocazia tragerii la sorţi a ordinii pe buletinele de vot a
partidelor politice şi a alianţelor electorale ale acestora pentru Primarul municipiului
Drăgăşani şi Consiliul Local al municipiului Drăgăşani

Stoica Marian Bogdan, Președinte al Biroului Electoral de Circumscripție nr. 2
Drăgăşani – județul Vâlcea,
În temeiul art. 58 alin. (8) și (12) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților
administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001,
precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,
precum, art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților
administrației publice locale și pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și în temeiul Hotărârii nr.
48/24.08.2020 emise de Biroul Electoral Central privind aplicarea unitară a prevederilor art. 58
alin. 8 și 9 din Legea nr. 115/2015, am procedat la tragerea la sorţi pentru stabilirea numărului de
ordine pe buletinele de vot pentru formaţiunile politice care participă la alegerile locale din data
27.09.2020 .
În acest sens au fost convocaţi telefonic, conform procesului verbal nr. 83/25.08.2020, la
sediul biroului electoral de circumpscripţie reprezentanţii formaţiunilor politice care participă la
alegeri.
În urma convocării, s-au prezentat la sediul biroului electoral reprezentanţii următoarelor
formaţiuni politice:
1. Miscoci Elena-Daniela - reprezentantul P.S.D.
2. Barascu Marin - reprezentantul P.N.L
3. Salca-Rotaru Romi - reprezentantul U.S.R.
4. Luican Gheorghe - reprezentantul PRO ROMANIA
5. Dumitru Nelut - reprezentant PMP
6. Stoica Dumitru - reprezentantul A.L.D.E.
7. Maria Liliana – reprezentatntul PER
8.Diaconu Florentina-Ofelia – reprezentantul Partidului Verde
În prezența majorităţii membrilor biroului (presedinte, loctiitor si 8 reprezentanti ai
partidelor politice), am procedat la tragerea la sorți pentru alegerea Primarului și a Consiliului
Local al Municipiului Drăgăşani, după cum urmează :
Etapa nr. I, în care au fost incluse partidele politice care au ca membri cel puţin 7
senatori sau 10 deputaţi sau care au obţinut reprezentare parlamentară la scrutinul anterior şi
organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi alianţele politice şi
alianţele electorale dintre acestea formate exclusiv din partide politice care au ca membri cel
puţin 7 senatori sau 10 deputaţi sau care au obţinut reprezentare parlamentară la scrutinul
anterior şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au obţinut
reprezentare parlamentară, respectiv : Partidul Social Democrat, Partidul Naţional Liberal,
Partidul Pro România, Partidul Miscarea Populara, Partidul Alianta Liberalilor si
Democratilor şi Asociaţia Partida Romilor “Pro Europa”.
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Facem menţiunea că, în conformitate cu Hotărârea nr. 48 din data de 24.08.2020, dat
fiind faptul că nu este formată exclusiv din partide care au reprezentare parlamentară, Alianţa
USR-PLUS nu a fost inclusă în această etapă.
În urma tragerii la sorţi a rezultat următoarea ordine, care va fi întrebuințată pe toate
buletinele de vot utilizate în circumscripția electorală nr. 2 Drăgăşani – județul Vâlcea:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Asociaţia Partida Romilor “Pro Europa”.
Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor (ALDE);
Partidul Mişcarea Populară (PMP);
Partidul Pro România (PRO ROMÂNIA);
Partidul Naţional Liberal (PNL);
Partidul Social Democrat (PSD);

Etapa a II-a, în care au fost incluse partidele care nu au ca membri cel puţin 7
senatori sau 10 deputaţi sau care nu au obţinut reprezentare parlamentară la scrutinul anterior
şi alianţele politice şi alianţele electorale dintre acestea care nu sunt formate exclusiv din
partide politice care au ca membri cel puţin 7 senatori sau 10 deputaţi sau care au obţinut
reprezentare parlamentară la scrutinul anterior şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale care au obţinut reprezentare parlamentară, respectiv : Alianţa USRPLUS, Partidul Ecologist Român şi Partidul Verde .
În urma tragerii la sorţi a rezultat următoarea ordine (etapa II), care va fi întrebuințată
pe toate buletinele de vot utilizate în circumscripția electorală nr. 2 Drăgăşani – județul
Vâlcea:
1. Partidul Ecologist Român (PER);
2. Alianţa USR-PLUS (USR-PLUS);
3. Partidul Verde
În concluzie, în urma tragerii la sorţi, după cele două etape, ordinea pe buletinele de
vot pentru alegerea Consiliului Local al mun. Drăgăşani, care va fi întrebuințată pe toate
buletinele de vot utilizate în circumscripția electorală nr. 2 Drăgăşani – județul Vâlcea este
următoarea:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Asociaţia Partida Romilor “Pro Europa”.
Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor (ALDE);
Partidul Mişcarea Populară (PMP);
Partidul Pro România (PRO ROMÂNIA);
Partidul Naţional Liberal (PNL);
Partidul Social Democrat (PSD);
Partidul Ecologist Român (PER);
Alianţa USR-PLUS (USR-PLUS);
Partidul Verde

Întrucât dintre cele 9 partide/alianțe de mai sus, 5 dintre acestea au depus și liste de
candidaturi pentru funcția de Primar, ordinea pe buletinele de vot pentru alegerea Primarului
mun. Drăgăşani, ce va fi întrebuințată pe toate buletinele de vot utilizate în circumscripția
electorală nr. 2 Drăgăşani – județul Vâlcea este următoarea:
1. Stoica Costinel - candidat din partea Partidului Mişcarea Populară
(PMP);
2. Pavelescu Alin Viorel - candidat din partea Partidului Naţional Liberal
(PNL);
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3. Nedelcu Cristian - candidat din partea Partidului Social Democrat (PSD);
4. Soarece Gheorghe - candidat din partea Partidului Ecologist Român
(PER);
5. Rosca Marian- candidat din partea Alianţei USR-PLUS (USR-PLUS);
Întocmit astăzi, 26.08.2020, orele 1230, la sediul Biroului Electoral de Circumscripție
nr. 2 Drăgăşani – județul Vâlcea .

Preşedinte,
Stoica Marian Bogdan
Loctiitor
Pogoneanu Maria Ina

Reprezentanţii partidelor,
1. Miscoci Elena-Daniela - reprezentantul P.S.D.
2. Barascu Marin - reprezentantul P.N.L
3. Salca-Rotaru Romi - reprezentantul U.S.R.
4. Baluta Iulian - reprezentantul U.D.M.R.
5. Luican Gheorghe - reprezentantul PRO ROMANI
6. Dumitru Nelut - reprezentant PMP
7. Stoica Dumitru - reprezentantul A.L.D.E.
8. Maria Liliana – reprezentatntul PER
9.Diaconu Florentina-Ofelia – reprezentantul Partidului Verde
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