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   Proces-verbal  privind  stabilirea numarului de ordine pe 

buletinele de vot utilizate la alegerile locale din data de 
27.09.2020  la Circumscripţia electorală nr. 58 Gura Vadului , 

jud. Prahova  
 
 
 

Azi, data de 25.08.2020, orele 16,00, la sediul BEC nr. 58 , 
comuna Gura Vadului, jud. Prahova, ȋn urma convocarii sedintei 
de catre Presedintele Biroului de Circumscriptie , ȋn conformitate 
cu prevederile art. 58, alin (8) si(9) , lit. A si B din Legea 115/2015 
pentru alegerea autoritaților 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, pentru alegerile autorităților 
administrației publice locale din data de 27 septembrie 2020, si a 
Hotararii nr. 48/24.08.2020 a BEC,  in prezenta  tuturor membrilor 
Biroului Electoral al Circumscriptiei nr. 58, comuna Gura Vadului  
judetul Prahova si a reprezentantilor partidelor politice care 
participa la alegerile locale din 27.09.2020 ,  s-a procedat la 
tragerea la sorti in vederea stabilirii ordinii pe buletinele de vot,  
pentru functia de Primar si Consiliul Local  al comunei Gura 
Vadului , jud . Prahova .  

La sedinta mai participa  reprezentantii partidelor politice 
care si-au depus candidaturi la functia de Primar a comunei Gura 



Vadului: dl. Lungu Constantin , dl. Sora Nicolae Marius , dl. 
Ardeleanu Stefan , dl. Carstescu Ion Ovidiu si d-na Stan Iuliana . 

În etapa I, conform  art. 58 ,alin (8 ) lit a  din Legea nr 
115/2015  a rezultat urmatoarea ordine pe buletinele de vot a 
partidelor  politice parlamentare : 

1. Partidul PRO ROMANIA  

2. Partidul Social Democrat  

3. Partidul National Liberal  

 

 În etapa II, conform  art. 58 ,alin (8 ) lit b  a rezultat 
urmatoarea ordine pe buletinele de vot a partidelor  politice care 
participa la alegerile locale :  

     4.Partidul Ecologist Roman ; 

5.Partidul Prahova in Actiune ; 

Conform  art. 58 ,alin (10  ) lit b din Legea 115/2015 ,  
candidatul independent va avea ultima pozitie pe buletinul de vot .  

           In conformitate cu prevederile  art. 58 , alin 9 din Legea nr 
151/2015  , ordinea stabilita este valabila pe buletinele de vot 
pentru Primar si Consiliul Local . 

         1. Partidul PRO ROMANIA ; 

2.Partidul Social Democrat ; 

3.Partidul National Liberal ; 

4. Partidul Ecologist Roman ; 

5. Partidul Prahova in Actiune ; 

6. Cojocaru Bogdan Adrian – candidat independent 



Incheiat astazi  25.08.2020 , la sediul Biroului Electoral al 
Circumscriptiei nr. 58 Gura Vadului , judetul Prahova cu ocazia 
tragerii la sorti  a ordinii  pe buletinele de vot .  

Drept pentru care s-a ȋncheiat prezentul proces - verbal , ȋn 
două  exemplare din care unul se va afișa la sediul Primăriei Gura 
Vadului și pe site-ul oficial www.comunaguravadului.ro , celălalt 
exemplar se va ȋndosaria la dosarul original. 
 
                     PREȘEDINTE,                        LOCȚIITOR , 
                     
  TĂNASE LOREDANA MARCELA       STANCA CRISTINA - LUIZA      
 

 

 

Membrii :                                                                                                       

Nr. Numele si 
prenumele   

Formatiunea 
politica  

Semnatura  

1. Iosif Iulian Irinel PSD  
2. Căpătoiu Mihaela PNL  
3. Enache Ștefan 

Florentin 
USR  

4. Coman Erzsebet UDMR  
5. Sîrbu Constantin 

Eduard 
PRO 
ROMANIA 

 

6. Cristache Doina-
Alina 

PMP  

7. Romanici Gabriel-
Albert 

ALDE  

 
 
 

http://www.comunaguravadului.ro/

