
ANEXA Nr. 9
 

JUDEŢUL HARGHITA
CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALĂ Nr. 22

PROCES - VERBAL *)

privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatului
de PRIMAR

la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020
 

*) Conform art. 103 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.

P / CE

a
Numărul total al alegătorilor prevăzuți în listele electorale din
circumscripția electorală (pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3 + pct.
a4), din care:

1874

a1 - Numărul total al alegătorilor potrivit listei electorale permanente
(pct. a1 ≥ pct. b1) 1833

a2 - Numărul total al alegătorilor potrivit copiilor de pe listele
electorale complementare (pct. a2 ≥ pct. b2) 1

a3 - Numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale
suplimentare (pct. a3 ≥ pct. b3) 0

a4 - Numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a folosit urna
specială (pct. a4 ≥ pct. b4) 40

b
Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși
în listele electorale din circumscripția electorală (pct. b = pct. b1
+ pct. b2 + pct. b3 + pct. b4), din care:

813

b1 - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși
în listele electorale permanente 773

b2 - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși
în copiile de pe listele electorale complementare 0

b3 - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși
în listele electorale suplimentare 0

b4 - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, în cazul
cărora s-a folosit urna specială 40

c Numărul total al voturilor valabil exprimate (pct. c ≤ pct. b - pct.
d; pct. c = Suma voturilor valabil exprimate la pct. g) 773

d Numărul total al voturilor nule 40

e Numărul buletinelor de vot primite (pct. e ≥ pct. c + pct. d + pct.
f) 2090

f Numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate 1277
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g. Numărul total al voturilor valabil exprimate obținute de fiecare CANDIDAT pentru funcția de
PRIMAR: 

Numele și prenumele
candidatului *)

Denumirea partidului, organizației cetățenilor
aparținând minorităților naționale, alianței
politice, alianței electorale sau mențiunea
"Candidat independent"

Nr. crt. Nr. de voturi valabil
exprimate, obținute.

BŐJTE CSONGOR-ERNŐ UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN
ROMÂNIA 1 773

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

*) În ordinea rezultată din tragerea la sorți, conform art. 58 alin. (8) și (10) 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.
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Numele și prenumele
candidatului *)

Denumirea partidului, organizației cetățenilor
aparținând minorităților naționale, alianței
politice, alianței electorale sau mențiunea
"Candidat independent"

Nr. crt. Nr. de voturi valabil
exprimate, obținute.

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

*) În ordinea rezultată din tragerea la sorți, conform art. 58 alin. (8) și (10) 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.
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Numele și prenumele
candidatului *)

Denumirea partidului, organizației cetățenilor
aparținând minorităților naționale, alianței
politice, alianței electorale sau mențiunea
"Candidat independent"

Nr. crt. Nr. de voturi valabil
exprimate, obținute.

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

*) În ordinea rezultată din tragerea la sorți, conform art. 58 alin. (8) și (10) 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.
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Numele și prenumele
candidatului *)

Denumirea partidului, organizației cetățenilor
aparținând minorităților naționale, alianței
politice, alianței electorale sau mențiunea
"Candidat independent"

Nr. crt. Nr. de voturi valabil
exprimate, obținute.

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

*) În ordinea rezultată din tragerea la sorți, conform art. 58 alin. (8) și (10) 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.
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Numele și prenumele
candidatului *)

Denumirea partidului, organizației cetățenilor
aparținând minorităților naționale, alianței
politice, alianței electorale sau mențiunea
"Candidat independent"

Nr. crt. Nr. de voturi valabil
exprimate, obținute.

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

*) În ordinea rezultată din tragerea la sorți, conform art. 58 alin. (8) și (10) 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.
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h. Candidatul declarat ales căruia i se va atribui mandatul de PRIMAR, conform art. 101 alin. (2) din
Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea
Legii administrției publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleșilor locali: 

 

 
 
 
i. Candidații aflați în situație de balotaj, conform art. 101 alin. (3) 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:: 

 

Nr. crt. Numele și prenumele
candidatului

Denumirea partidului, organizației cetățenilor
aparținând minorităților naționale, alianței
politice, alianței electorale sau mențiunea

"Candidat independent"

Nr. de voturi valabil
exprimate, obținute.

1 BŐJTE CSONGOR-ERNŐ UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN
ROMÂNIA 773

Nr. crt. Numele și prenumele
candidatului

Denumirea partidului, organizației cetățenilor
aparținând minorităților naționale, alianței
politice, alianței electorale sau mențiunea

"Candidat independent"

Nr. de voturi valabil
exprimate, obținute.

1

2

3

4

5
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j. Expunerea pe scurt a întâmpinărilor și contestațiilor formulate și a hotărârilor pronunțate de biroului
electoral de circumscripție care sunt definitive:
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