
Anexa nr.  17

PROCES - VERBAL *)
privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatelor de senator

CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ Nr. 10
S/AM/CE

1 0

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

199 383

a1 - Numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale permanente 
(pct. a1 ≥ pct. b1) 547 073

a2 - Numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale suplimentare 
(pct. a2 ≥ pct. b2) 780 01

a3 - Numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a folosit urna specială 
(pct. a3 ≥ pct. b3) 951 3

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

571 531

b1 - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în 
listele electorale permanente 439 211

b2 - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în 
listele electorale suplimentare 380 61

b3 - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, în cazul 
cărora s-a folosit urna specială 751 7

c Numărul buletinelor de vot primite de birourile electorale ale secțiilor 
de votare (pct. c ≥ pct. d+pct. e+pct. f+pct. g) 906 614

d Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate 434 182

e Numărul total al voturilor valabil exprimate (pct. e ≤ [pct. b – (pct. f 
+ pct. g)]; pct. e = Suma voturilor valabil exprimate la pct. h) 357 021

f Numărul total al voturilor nule 152 3

g Numărul total al voturilor albe (buletine de vot pe care nu s-a aplicat 
ştampila “VOTAT”) 071 7

 

h. Numărul voturilor valabil exprimate pentru Senat obţinute de fiecare competitor electoral în circumscripția 
electorală**) :

*) conform art. 95 alin. (2) și (2¹) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, 
precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările 
ulterioare
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**) În ordinea stabilită conform art. 61 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

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

Nr.
crt.

Număr voturi valabil 
exprimate obţinute

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 1 2 3 3

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 2 2 1 0 3 1

ALIANȚA USR PLUS 3 1 1 2 1 6

PARTIDUL PRO ROMÂNIA 4 9 3 5 0

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 5 1 2 0 2 0

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 6 5 9 4 3 4

PARTIDUL NOUA ROMÂNIE 7 5 5 8

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN 8 6 0 5

PARTIDUL ROMÂNIA MARE 9 1 4 6 3

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 10 1 0 3 2 5

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) 11 1 2 9 5

 

i1. Modul de atribuire a mandatelor

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

Nr.
crt.

Numărul mandatelor 
repartizate în etapa I (numărul 

voturilor valabil exprimate 
împărţit la coeficientul 

electoral al circumscripţiei)

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 1 1

 

Coeficientul electoral al circumscripţiei (partea întreagă rezultată din împărţirea 
numărului total al voturilor valabil exprimate la numărul de mandate care revine 
circumscripţiei, conform anexei nr. 1 la Legea nr. 208/2015, cu modificările şi 
completările ulterioare)

3 4 0 7 9
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i2. Modul de atribuire a mandatelor

Nr. 
crt.

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

Numărul 
voturilor 
utilizate

Numărul 
voturilor 

neutilizate şi 
inferioare 

coeficientului 
electoral

Numărul 
mandatelor 

repartizate în 
etapa a II-a

Numărul total al 
mandatelor 
repartizate

1 ALIANȚA USR PLUS 0 11216 0 0

2 ALIANȚA PENTRU UNIREA 
ROMÂNILOR 0 10325 0 0

3 UNIUNEA DEMOCRATĂ 
MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 0 233 0 0

4 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 34079 25355 1 2

5 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 0 21031 1 1

 

Numărul mandatelor de senator neatribuite la nivelul circumscripţiei electorale 2

j. mandatele ce nu au putut fi atribuite la nivelul circumscripţiei electorale, precum şi voturile valabil exprimate ce 
urmează a fi însumate pe întreaga ţară

Numărul voturilor neutilizate şi inferioare coeficientului electoral 6 8 1 6 0

***) Se înscriu iniţialele partidului politic sau ale organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale după caz.
****) În cazul candidaţilor independenţi se înscrie menţiunea „Candidat independent”.

Lista candidaţilor cărora li s-au atribuit mandate în etapa I:

Nr. crt. Prenumele şi numele candidatului Apartenenţa politică***)
Partidul politic, alianţa politică, alianţa 

electorală, organizaţia cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor naţionale din 

partea cărora a candidat****)

1 LUCIAN ROMAŞCANU PSD PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

 

Lista candidaţilor cărora li s-au atribuit mandate la nivel naţional:
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***) Se înscrie denumirea prescurtată a partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale 
după caz.

Nr. crt. Prenumele şi numele candidatului Apartenenţa politică***)
Partidul politic, alianţa politică, alianţa 

electorală, organizaţia cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor naţionale din 

partea cărora a candidat

1 VLAD-MIRCEA PUFU PNL PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL

2 LILIANA SBÎRNEA PSD PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

 

*****) În ordinea înscrierii în listă. Pentru a arăta apartenenţa politică se înscrie între paranteze denumirea prescurtată a 
partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, după caz.

Lista supleanţilor:
Nr. crt. Denumirea partidelor politice, alianţelor politice, 

alianţelor electorale şi a organizaţiilor cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor naţionale

Prenumele şi numele candidaţilor din 
listă, precum şi apartenenţa politică a 
acestora*****)

1 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL VIOREL HOLBAN(PNL)

2 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL AMALIA EPURAN(PNL)

3 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL VIOREL ŞTEFU(PNL)

4 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL VASILE DOBRE(PNL)

5 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DANIELA PALCĂU(PSD)

6 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ALEXANDRU BUŞCU(PSD)

7 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT OANA-RAMONA-CĂTĂLINA GHEORGHIU
(PSD)

 

k. expunerea, pe scurt, a întâmpinărilor, a contestaţiilor şi a deciziilor luate de biroul electoral de circumscripţie
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………
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Preşedintele
biroului electoral de circumscripție

Prenumele şi numele GABRIELA NICULA

Semnătura, _________________________________

Locţiitorul preşedintelui
biroului electoral de circumscripție

Prenumele şi numele ANGELICA MIU

Semnătura, _________________________________

Ştampila biroului electoral de circumscripție,

Membrii biroului electoral de circumscripție
Prenumele şi

numele
Apartenenţa politică

(unde este cazul)
Semnătura

1 MĂDĂLINA LĂZĂRESCU JUDECĂTOR ___________

2 ELENA LILIANA IONIȚĂ AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ ___________

3 GEANINA FLORENTINA AMĂRICĂI PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ___________

4 IRINA TRIFU PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ___________

5 IRINA GÎRJOBU ALIANȚA USR PLUS ___________

6 ANETA BANU UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ___________

7 ELENA GURGUIATU PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI 
DEMOCRAȚILOR - ALDE

___________

8 FLORIN BUCĂTARU PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ___________

9 IOANA SOARE PARTIDUL PRO ROMÂNIA ___________

10 MĂDĂLINA ELENA CLINCESCU GRUPUL MINORITĂȚILOR NAȚIONALE ___________

11 FLORIN EUGEN BONEA ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ___________

12 CONSTANTIN ȚUCLEA PARTIDUL ROMÂNIA MARE ___________

13 LARISA ALEXANDRA LUPAȘCU PARTIDUL  NOUA  ROMÂNIE ___________

14 AURELIA DEDIU PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ___________
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