
a
 Numărul    total    al    alegătorilor    prevăzut    în    listele    electorale 
existente în secţia de votare
(pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3 + pct. a4), din care:

58 8

a1  - Numărul total al alegătorilor potrivit listei electorale permanente (pct. 
a1 ≥ pct. b1) 38 0

a2  -  Numărul  total  al  alegătorilor  potrivit  copiei  de  pe  lista  
electorală complementară (pct. a2 ≥ pct. b2) 0

a3  -  Numărul  total  al  alegătorilor  potrivit  listelor  electorale 
suplimentare (pct. a3 ≥ pct. b3) 1

a4  -  Numărul  total  al  alegătorilor în  cazul cărora s-a folosit urna 
specială (pct. a4 ≥ pct. b4) 2 7

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

66 1

b1  - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în 
lista electorală permanentă 36 3

b2  -  Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în 
copia de pe lista  electorală complementară 0

b3  -  Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în 
listele  electorale suplimentare 1

b4  - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, în cazul 
cărora s-a folosit urna specială 2 7

c  Numărul total al voturilor valabil  exprimate  (pct. c ≤  pct.b - pct. d; 
pct. c = Suma voturilor valabil exprimate la pct. g) 36 2

d Numărul voturilor nule 2 9

e Numărul buletinelor de vot primite (pct. e ≥  pct. c + pct.d + pct. f) 19 0

f Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate 42 9

      *) Conform art. 94 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

Anexa nr.  2

CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALĂ

Sat/Str. SUDIŢI Strada Eroilor , Nr. 1

privind consemnarea rezultatelor votării pentru
PRIMAR din data de 5 iunie 2016

2 3

Nr. 6 2

JUDEŢUL

comuna
oraşul           
municipiul

______________________IALOMIŢA

SUDIŢI______________________

_____________________________________
*)PROCES - VERBAL

P / SV

SECŢIA DE VOTARE   Nr. 1 22
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g.Numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare CANDIDAT la funcţia de PRIMAR:

Numele şi prenumele 
candidatului *)

Denumirea partidului,  organizaţiei 
cetăţenilor aparţinând minorităţilor 
naţionale,alianţei politice, alianţei 
electorale  sau menţiunea
“Candidat independent”

Nr. 
Crt.

Numărul voturilor valabil 
exprimate, obţinute:

ŞINCAN VASILE PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 1 33 4

BODEANU IULIANA-
ALEXANDRINA

PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI 
DEMOCRAȚILOR 2 12 3

VLANTE EMIL-
PANAIT PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 3 8 5

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

*) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) şi (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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Numele şi prenumele 
candidatului *)

Denumirea partidului,  organizaţiei 
cetăţenilor aparţinând minorităţilor 
naţionale,alianţei politice, alianţei 
electorale  sau menţiunea
“Candidat independent”

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) şi (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

P/SV Circumscripţia Electorală nr. Secţia de votare nr.6 2 2 1 2 3/4



h. Expunerea pe scurt a întâmpinărilor formulate şi a modului de soluţionare a acestora, 
precum şi a contestaţiilor înaintate biroului electoral de circumscripție:

Preşedintele
 Biroului Electoral al secţiei de votare

Locţiitorul preşedintelui 
Biroului Electoral al secţiei de votare

Numele şi prenumele Semnătura, Numele şi prenumele Semnătura,

Ștampila secției de votare,

Numele şi 
prenumele

Formaţiunea politică reprezentată 
(unde este cazul)             Semnătura 

______________________ _____________________

___________________________________________________________________1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

i. Numărul ştampilelor cu menţiunea "VOTAT"; se menţionează dispariţia uneia sau mai 
multor ştampile, dacă este cazul, precum şi starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării:

Membrii 
Biroului electoral al secţiei de votare

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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a
 Numărul    total    al    alegătorilor    prevăzut    în    listele    electorale 
existente în secţia de votare
(pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3 + pct. a4), din care:

98 0

a1  - Numărul total al alegătorilor potrivit listei electorale permanente (pct. 
a1 ≥ pct. b1) 48 7

a2  -  Numărul  total  al  alegătorilor  potrivit  copiei  de  pe  lista  
electorală complementară (pct. a2 ≥ pct. b2) 1

a3  -  Numărul  total  al  alegătorilor  potrivit  listelor  electorale 
suplimentare (pct. a3 ≥ pct. b3) 1 8

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 existente în secţia de votare
(pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3 + pct. b4), din care:

56 9

b1  - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în 
lista electorală permanentă 16 7

b2  -  Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în 
copia de pe lista  electorală complementară 0

b3  -  Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în 
listele  electorale suplimentare 1 8

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) 46 5

d Numărul voturilor nule 1 4

e Numărul buletinelor de vot primite (pct. e ≥  pct. c + pct.d + pct. f) 001 0

f Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate 43 1

      *) Conform art. 94 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

Anexa nr.  2

CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALĂ

Sat/Str. SUDIŢI Strada Eroilor , Nr. 1

privind consemnarea rezultatelor votării pentru
PRIMAR din data de 5 iunie 2016

2 3

Nr. 6 2

JUDEŢUL

comuna
oraşul           
municipiul

______________________IALOMIŢA

SUDIŢI______________________

_____________________________________
*)PROCES - VERBAL

P / SV

SECŢIA DE VOTARE   Nr. 1 32
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g.Numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare CANDIDAT la funcţia de PRIMAR:

Numele şi prenumele 
candidatului *)

Denumirea partidului,  organizaţiei 
cetăţenilor aparţinând minorităţilor 
naţionale,alianţei politice, alianţei 
electorale  sau menţiunea
“Candidat independent”

Nr. 
Crt.

Numărul voturilor valabil 
exprimate, obţinute:

ŞINCAN VASILE PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 1 73 7

BODEANU IULIANA-
ALEXANDRINA

PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI 
DEMOCRAȚILOR 2 02 4

VLANTE EMIL-
PANAIT PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 3 6 4

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

*) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) şi (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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Numele şi prenumele 
candidatului *)

Denumirea partidului,  organizaţiei 
cetăţenilor aparţinând minorităţilor 
naţionale,alianţei politice, alianţei 
electorale  sau menţiunea
“Candidat independent”

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) şi (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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h. Expunerea pe scurt a întâmpinărilor formulate şi a modului de soluţionare a acestora, 
precum şi a contestaţiilor înaintate biroului electoral de circumscripție:

Preşedintele
 Biroului Electoral al secţiei de votare

Locţiitorul preşedintelui 
Biroului Electoral al secţiei de votare

Numele şi prenumele Semnătura, Numele şi prenumele Semnătura,

Ștampila secției de votare,

Numele şi 
prenumele

Formaţiunea politică reprezentată 
(unde este cazul)             Semnătura 

______________________ _____________________

___________________________________________________________________1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

i. Numărul ştampilelor cu menţiunea "VOTAT"; se menţionează dispariţia uneia sau mai 
multor ştampile, dacă este cazul, precum şi starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării:

Membrii 
Biroului electoral al secţiei de votare

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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Anexa nr.  9

CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALĂ

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

la alegerile locale din data de 5 iunie 2016

2 3

Nr. 6 2

JUDEŢUL

comuna
oraşul           
municipiul

______________________IALOMIŢA

SUDIŢI______________________

*)PROCES - VERBAL

P / 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

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

471 8

a1  -  Numărul  total  al  alegătorilor  potrivit  listei  electorale  permanente 
(pct. a1 ≥ pct. b1) 761 7

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) 1 9

a4  -   Numărul  total  al  alegătorilor  în  cazul  cărora  s-a  folosit  urna 
specială  (pct. a4 ≥ pct. b4) 5 1

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:

231 0

b1  -  Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în 
 listele electorale permanente 521 0

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 1 9

b4  -   Numărul  total  al  alegătorilor  care s-au prezentat la urne,  în 
cazul cărora s-a folosit urna specială  5 1

c  Numărul  total  al  voturilor  valabil  exprimate (pct. c ≤ pct. b – pct. 
d;  pct. c = Suma voturilor valabil exprimate la pct. g ) 721 7

d  Numărul total al voturilor nule 4 3

e  Numărul buletinelor de vot primite (pct. e ≥ pct. c + pct. d +pct. f) 191 0

f  Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate 95 0
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g. Numărul total al voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare CANDIDAT pentru funcţia de 
PRIMAR:

Numele şi prenumele 
candidatului *)

Denumirea partidului, organizaţiei 
cetăţenilor aparţinând minorităţilor 
naţionale, alianţei politice, alianţei 

electorale sau menţiunea
“Candidat independent”

Nr. 
Crt.

Numărul voturilor valabil 
exprimate, obţinute:

ŞINCAN VASILE PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 1 17 1

BODEANU IULIANA-
ALEXANDRINA

PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI 
DEMOCRAȚILOR 2 14 7

VLANTE EMIL-
PANAIT PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 3 41 9

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

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

Denumirea partidului, organizaţiei 
cetăţenilor aparţinând minorităţilor 
naţionale, alianţei politice, alianţei 

electorale sau menţiunea
“Candidat independent”

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) și (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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Numele şi prenumele 
candidatului *)

Denumirea partidului, organizaţiei 
cetăţenilor aparţinând minorităţilor 
naţionale, alianţei politice, alianţei 

electorale sau menţiunea
“Candidat independent”

Nr. 
Crt.

Numărul voturilor valabil 
exprimate, obţinute:

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

*) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) și (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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h. Candidatul declarat ales căruia i se va atribui mandatul de PRIMAR, conform art. 101 alin. (2) 
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:

Nr. 
Crt.

Numele şi prenumele 
candidatului 

Denumirea partidului, organizaţiei 
cetăţenilor aparţinând minorităţilor 
naţionale, alianţei politice, alianţei 

electorale sau menţiunea
“Candidat independent”

Numărul voturilor valabil 
exprimate, obţinute:

1 ŞINCAN VASILE PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 17 1

i. Candidaţii aflaţi în situaţie de balotaj, conform art. 101 alin. (3) 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:

Nr. 
Crt.

Numele şi prenumele 
candidatului

Denumirea partidului, organizaţiei 
cetăţenilor aparţinând minorităţilor 
naţionale, alianţei politice, alianţei 

electorale sau menţiunea
“Candidat independent”

Numărul voturilor valabil 
exprimate, obţinute:

1

2

3

4

5
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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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