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      PROCES VERBAL,  

privind tragerea la sorti a ordinii pentru inscrierea pe buletinele de vot a listelor de 
candidati si a candidatilor partidelor politice neparlamentare, aliantelor politice si a 

aliantelor electorale precum si stabilirea ordinii pentru candidatii independenti la functia 
de primar si  functia de consilier local 

 

Încheiat astazi, 26.08.2020, ora 14.00 la sediul Biroului Electoral de Circumscripție nr.8 
Târgu Ocna, cu ocazia tragerii la sorti a ordinii pentru inscrierea pe buletinele de vot a listelor de 
candidati si a candidatilor partidelor politice neparlamentare, aliantelor politice si aliantelor 
electorale, precum si a ordinii pentru candidatii independenti, la functia de primar si functia de 
consilier local. 

 In conformitate cu prevederile art.58, alin.(8) lit.b din Legea nr.115/2015 pentru alegerea 
autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale 
nr.215/2001, precum si pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, 
precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali, 
pentru stabilirea numarului de ordine de pe buletinele de vot care cuprind liste de candidati sau 
candidati independenti pentru functiile de consilier si primar s-a procedat astfel: 

a) in prima etapa,  s-a tras la sorti ordinea pe buletinele de vot a candidaturilor depuse de 
partidele politice care au ca membri cel putin 7 senatori sau 10 deputati sau care au 
obtinut reprezentare parlamentara la scrutinul anterior, de organizatiile cetatenilor 
apartinand minoritatilor nationale, precum si de aliantele politice si aliantele electorale 
dintre acestea. 

b) in a doua etapa, s-a tras la sorti ordinea pe buletinele de vot a candidaturilor depuse de 
partidele politice si organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, de 
aliantele politice si aliantele electorale care nu fac parte din cele prevazute la pct.a) 

c) in a treia etapa, conform art.58 alin.10 din Legea 115/2015 au fost alocate numere de 
ordine fiecarui candidat independent raportat la ordinea inregsitrarii candidaturii. 

 
Presedintele Biroului Electoral de Circumscriptie nr.8 Targu Ocna constata ca au fost 

depuse urmatoarele liste de candidati si candidati la functia de primar si functia de consilier 
local:  

 
 
 
 



NR. CRT. 
DENUMIREA FORMATIUNII 

POLITICE/CANDIDAT 
INDEPENDENT 

NR. DE CANDIDATI 
LA FUNCTIA DE 

CONSILIER LOCAL 

CANDIDAT LA 
FUNCTIA DE 

PRIMAR 
1. ISAIC RADUCU-GEORGE 1 1 
2. NUTU COSTACHE 1 1 
3. PARTIDUL SOCIAL 

DEMOCRAT 
22 1 

4. PRO ROMANIA 22 1 
5. PARTIDUL NATIONAL 

LIBERAL 
 

22 1 

6. PARTIDUL MISCAREA 
POPULARA 

22 1 

7. PARTIDUL ALTERNATIVA 
DREAPTA 

22 1 

8. PARTIDUL VERDE 12 1 
9. PARTIDUL UNIUNEA 

SALVATI ROMANIA 
22 1 

10. PARTIDUL REPUBLICAN 
DIN ROMANIA 

21 1 

11. PARTIDUL ECOLOGIST 
ROMAN 

13 1 

 
In prezenta membrilor partidelor politice parlamentare si neparlamentare care au depus 

liste de candidati si candidati la functia de primar si functia de consilier local, s-a procedat la 
tragerea la sorti a ordinii pentru inscrierea pe buletinele de vot, in conformitate cu prevederile 
art.58 alin.(8) din Legea nr.215/2001. 

In urma tragerii la sorti care a fost efectuata in conformitate cu prevederile legale se 
stabileste urmatoarea ordine pentru buletinele de vot PRIMAR: 

 

ORDINEA PENTRU  INSCRIEREA 
PE BULETINELE DE VOT 

DENUMIREA FORMATIUNII 
POLITICE/CANDIDAT 

INDEPENDENT 
1. PARTIDUL MISCAREA POPULARA 
2. UNIUNEA SALVATI ROMANIA  
3. PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 
4. PARTIDUL NATIONAL LIBERAL 
5. PARTIDUL PRO ROMANIA 
6. PARTIDUL VERDE 
7. PARTIDUL REPUBLICAN DIN 

ROMANIA 
8. PARTIDUL ALTERNATIVA DREAPTA 
9. PARTIDUL ECOLOGIST ROMAN  
10. ISAIC RADUCU-GEORGE 
11. NUTU COSTACHE 
 

In urma tragerii la sorti care a fost efectuata in conformitate cu prevederile legale, se 
stabileste urmatoarea ordine pentru buletinele de vot CONSILIUL LOCAL:  

 
 
 



 
 

ORDINEA PENTRU  INSCRIEREA 
PE BULETINELE DE VOT 

DENUMIREA FORMATIUNII 
POLITICE/CANDIDAT 

INDEPENDENT 
1. PARTIDUL MISCAREA POPULARA 
2. UNIUNEA SALVATI ROMANIA  
3. PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 
4. PARTIDUL NATIONAL LIBERAL 
5. PARTIDUL PRO ROMANIA 
6. PARTIDUL VERDE 
7. PARTIDUL REPUBLICAN DIN 

ROMANIA 
8. PARTIDUL ALTERNATIVA DREAPTA 
9. PARTIDUL ECOLOGIST ROMAN  
10. ISAIC RADUCU-GEORGE 
11. NUTU COSTACHE 
 
 
 

Se constata ca au fost respectate conditiile de stabilire a ordinii pentru inscrierea pe 
buletinele de vot, prevazute de art.58 alin.(8) si (10) din Legea 115/2015 si ca nu au fost 
formulate obiectii. 

Drept pentru care a fost incheiat prezentul proces verbal, care contine un nr. de 4 pagini 
in doua exemplare din care unul a fost afisat la loc vizibil, azi 26.08.2020, ora 14:30. 

     

 


