
Anexa nr.  8

CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALĂ

privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatelor 
pentru

CONSILIUL LOCAL 
la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020

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

971 4

a1  -  Numărul total al alegătorilor potrivit listei electorale permanente 
(pct. a1 ≥ pct. b1) 671 1

a2  -  Numărul total al alegătorilor potrivit copiilor de pe listele  electorale 
complementare (pct. a2 ≥ pct. b2) 0

a3  -  Numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale suplimentare  
(pct. a3 ≥ pct. b3) 9

a4  -  Numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a folosit urna specială  
(pct. a4 ≥ pct. b4) 2 4

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

99 4

b1  -  Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în 
 listele electorale permanente 69 1

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

b3  -  Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în 
listele electorale suplimentare 9

b4  -  Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, în cazul 
cărora s-a folosit urna specială  2 4

c  Numărul total al voturilor valabil exprimate (pct. c ≤ pct. b – pct. d;  
pct. c = Suma voturilor valabil exprimate la pct. g ) 39 8

d  Numărul total al voturilor nule 5 6

e  Numărul buletinelor de vot primite (pct. e ≥ pct. c + pct. d +pct. f) 091 0

f  Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate 09 6

3 1

Nr. 5 8

JUDEŢUL

comuna
oraşul           
municipiul

______________________PRAHOVA

GURA VADULUI______________________

*)PROCES - VERBAL

CL / CE

*) Conform art. 103 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru 
modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
393/2004 privind Statutul aleşilor locali.
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g. Numărul total al voturilor valabil exprimate, obţinute de fiecare LISTĂ DE CANDIDAŢI și 
de fiecare CANDIDAT INDEPENDENT:

Denumirea partidelor politice,  organizaţiilor cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice, alianţelor 
electorale *), numele şi prenumele candidaţilor independenţi **)

Nr. 
Crt.

Numărul voturilor valabil 
exprimate, obţinute:

PARTIDUL PRO ROMÂNIA 1 11 1

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 2 71 5

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 3 44 9

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN 4 5 7

PARTIDUL PRAHOVA IN ACȚIUNE 5 6 9

COJOCARU BOGDAN-ADRIAN 6 7 7

7

8

9

10

11

12

13

14

15

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum 
şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.
**) În ordinea înregistrării candidaturilor, conform art. 58 alin. (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum 
şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.
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Denumirea partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice, alianţelor 
electorale *), numele şi prenumele candidaţilor independenţi **)

Nr. 
Crt.

Numărul voturilor valabil 
exprimate, obţinute:

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum 
şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.
**) În ordinea înregistrării candidaturilor, conform art. 58 alin. (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum 
şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.
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g1. Pragul electoral, calculat conform art. 100 alin. (1)
Nr. 
crt.

Nr. de voturi valabil 
exprimate

 Pragul electoral de 5% din total voturi valabil exprimate (partea 
întreagă din pct. c x 0,05) 1 4 6

Pragul electoral de 7% din total voturi valabil exprimate (partea 
întreagă din pct. c x 0,07) 2 6 5

Pragul electoral de 8% din total voturi valabil exprimate (partea 
întreagă din pct. c x 0,08) 3 7 5

g2. Numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare LISTĂ DE CANDIDAŢI şi de fiecare 
CANDIDAT INDEPENDENT pentru partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale, alianţele politice, alianţele electorale şi candidaţii independenţi care au 
întrunit pragul electoral, conform art. 100 alin. (3):

Denumirea partidelor politice,  organizaţiilor cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice, alianţelor 

electorale, numele şi prenumele candidaţilor independenţi

Nr. 
crt.

Nr. de voturi valabil 
exprimate, obţinute.

PARTIDUL PRO ROMÂNIA 1 11 1

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 2 71 5

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 3 44 9

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN 4 5 7

PARTIDUL PRAHOVA IN ACȚIUNE 5 6 9

COJOCARU BOGDAN-ADRIAN 6 7 7

7

8

9

10

11

12
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Denumirea partidelor politice,  organizaţiilor cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice, alianţelor 

electorale, numele şi prenumele candidaţilor independenţi

Nr. 
crt.

Nr. de voturi valabil 
exprimate, obţinute.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
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Denumirea partidelor politice,  organizaţiilor cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice, alianţelor 

electorale, numele şi prenumele candidaţilor independenţi

Nr. 
crt.

Nr. de voturi valabil 
exprimate, obţinute.

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45
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g3
Numărul total al voturilor valabil exprimate pentru partidele 
politice, alianţele politice, alianţele electorale şi candidaţii 
independenţi care au întrunit pragul electoral *)

39 8

g4 Coeficientul electoral al circumscripţiei (partea întreagă pct. g3 : 
pct. g5) [conform art. 100 alin. (4) lit. a)]

8 5

*) Pct. g3 trebuie să fie egal cu suma rândurilor de la pct. g2.

g5 Numărul mandatelor de consilier local 1 1

g6. Stabilirea numărului de mandate ce revin fiecărei liste de candidaţi, precum şi candidaţilor 
independenţi, aleşi conform art. 100 alin. (4) lit. a), PRIMA ETAPĂ:

Denumirea partidelor politice, 
organizaţiilor cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale, alianţelor politice, 
alianţelor electorale, numele şi 

prenumele candidaţilor independenţi

Nr. 
crt.

Nr. de voturi 
valabil 

exprimate, 
obţinute

Nr. de mandate 
atribuite (col.1 

: pct. g4)

Nr de voturi 
utilizate

(col.2 x pct. g4)

A B 1 2 3

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1 44 9 5 24 5

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 2 71 5 2 71 0

PARTIDUL PRO ROMÂNIA 3 11 1 1 8 5

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN 4 5 7 0 0

PARTIDUL PRAHOVA IN ACȚIUNE 5 6 9 0 0

6

7

8

9

10

11

12
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Denumirea partidelor politice, 
organizaţiilor cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale, alianţelor politice, 
alianţelor electorale, numele şi 

prenumele candidaţilor independenţi

Nr. 
crt.

Nr. de voturi 
valabil 

exprimate, 
obţinute

Nr. de mandate 
atribuite (col.1 

: pct. g4)

Nr de voturi 
utilizate

(col.2 x pct. g4)

A B 1 2 3

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
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Denumirea partidelor politice, 
organizaţiilor cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale, alianţelor politice, 
alianţelor electorale, numele şi 

prenumele candidaţilor independenţi

Nr. 
crt.

Nr. de voturi 
valabil 

exprimate, 
obţinute

Nr. de mandate 
atribuite (col.1 

: pct. g4)

Nr de voturi 
utilizate

(col.2 x pct. g4)

A B 1 2 3

29

30

31

32

33

34

g7. Repartizarea mandatelor neatribuite în PRIMA ETAPĂ pe baza numărului de voturi 
neutilizate, conform art. 100 alin. (4) lit. c), ETAPA A DOUA:

Denumirea partidelor politice, 
organizaţiilor cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale, alianţelor 
politice, alianţelor electorale *)

Nr. 
crt.

Nr. de voturi 
valabil exprimate, 

obţinute
(pct. g6 col. 1)

Nr. de voturi 
neutilizate

(pct. g6 col 1 - 
col. 3)

Nr. de 
mandate 
atribuite

PARTIDUL PRAHOVA IN ACȚIUNE 1 6 9 6 9 1

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN 2 5 7 5 7 1

PARTIDUL PRO ROMÂNIA 3 11 1 2 6 1

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 4 44 9 2 4 0

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 5 71 5 5 0

6

7
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Denumirea partidelor politice, 
organizaţiilor cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale, alianţelor 
politice, alianţelor electorale *)

Nr. 
crt.

Nr. de voturi 
valabil exprimate, 

obţinute
(pct. g6 col. 1)

Nr. de voturi 
neutilizate

(pct. g6 col 1 - 
col. 3)

Nr. de 
mandate 
atribuite

8

9

10

11

12

  *) În ordinea descrescătoare a numărului de voturi neutilizate

g8. Repartizarea unui mandat organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, în cazul 
în care nici una din aceste organizaţii nu a obţinut cel puţin un mandat în prima etapă de 
distribuire a mandatelor, conform art. 100 alin. (7):

Denumirea organizaţiei cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale care a îndeplinit pragul 
electoral şi a obţinut numărul cel mai mare de 

voturi valabil exprimate dintre toate aceste 
organizaţii

Nr. 
crt.

Nr. de voturi 
valabil exprimate, 

obţinute
(pct. g6 col. 1)

Nr. de mandate 
atribuite

1

g9. Repartizarea mandatelor în situaţia în care nici un partid politic, alianţă politică sau alianţă 
electorală nu a realizat pragul electoral, conform art. 100 alin. (29):

 Denumirea partidelor politice,  alianţelor politice, 
alianţelor electorale *)

Nr. 
crt.

Nr. de voturi 
valabil exprimate, 

obţinute
(pct. g col. 1)

Nr. de mandate 
atribuite

1

2

3

  *) În ordinea descrescătoare a numărului de voturi valabil exprimate
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h. Lista candidaţilor cărora li s-au atribuit mandate:

Nr. 
crt. Numele şi prenumele

Partidul politic,  organizaţia cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor naţionale,

alianţa politică, alianţa electorală ori 
menţiunea “candidat independent”

1 SORA NICOLAE MARIUS PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL

2 TOLOANCĂ ION PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL

3 MOISE IOAN PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL

4 PICIU SIMONA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL

5 DELEANU MARIUS-MARIAN PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL

6 ARDELEANU ŞTEFAN PARTIDUL PRO ROMÂNIA

7 MOLDOVEANU ADRIAN PARTIDUL PRO ROMÂNIA

8 LUNGU CONSTANTIN PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

9 ANGHELINA CĂLIN-ROBERTO PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

10 CÂRSTESCU ION-OVIDIU PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN

11 STAN IULIANA PARTIDUL PRAHOVA IN ACȚIUNE

12

13

14

15

16
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Nr. 
crt. Numele şi prenumele

Partidul politic,  organizaţia cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor naţionale,

alianţa politică, alianţa electorală ori 
menţiunea “candidat independent”

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
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i. Lista supleanților pentru funcția de consilier local

Nr. 
crt.

Numele şi 
prenumele

Denumirea partidului politic,  
organizaţiei cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale,
alianţei  politice  sau    alianţei 

electorale

Denumirea partidelor politice, în 
cazul alianțelor politice și alianțelor 

electorale

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
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j. Expunerea, pe scurt, a întâmpinărilor şi contestaţiilor formulate şi a hotărârilor pronunţate de 
biroul  electoral de circumscripţie care sunt definitive:

Preşedintele
 Biroului Electoral de circumscripţie

Locţiitorul preşedintelui 
Biroului Electoral de circumscripţie

Numele şi prenumele Semnătura, Numele şi prenumele Semnătura,

Ștampila,

Numele şi 
prenumele

Formațiunea politică 
reprezentată (unde este cazul)             Semnătura 

______________________ _____________________

___________________________________________________________________1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Membrii 
Biroului electoral de circumscripţie

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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