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Mizil, 26.08.2020 

 

 

PROCES -VERBAL 

privind stabilirea numarului de ordine de pe buletinele de vot  pentru listele de candidați 

depuse de formațiunile politice și de candidații independenți, atât pentru funcția de primar  al 

orașului Mizil,  cât și pentru funcția de consilier local în Consiliul Local al orașului Mizil 

 

 

 In conformitate cu prevederile 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, cu modificările și completările ulterioare, astăzi 26 august 2020, la sediul Biroului 

Electoral de Circumscripție nr. 9 Mizil, s-a procedat la stabilirea numărului de ordine de pe 

buletinele de vot a candidaților formațiunilor politice și a candidaților independenți, care participă 

la alegeri în circumscripția electorală. 

 Potrivit Procesului-verbal nr. 147 din 24.08.2020 al BEC nr.9 Mizil, candidaturile pentru 

funcția de Primar al orașului Mizil rămase definitive la alegerile autorităților administrației publice 

locale din anul 2020 sunt următoarele: 

- Alianța USR PLUS - Domnul Minea Claudiu Remus ; 

- Partidul PRO România- Domnul Popescu George; 

- Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) - Doamna Dumitru Oana Filofteia; 

- Partidul Mișcarea Populară - Domnul Țica George; 

- Partidul Noua Dreaptă- Domnul Ana Vasile Valentin; 

- Partidul Alianța Liberalilor și Democraților - Domnul Pașol Nicolai; 

- Partidul Social Democrat- Domnul Negraru Silviu Călin; 

- Minculeț Bogdan Cristian-candidat independent; 

- Proșcan Emil-candidat independent. 

 

Potrivit Procesului-verbal nr. 147  din 24.08.2020 al BEC nr.9 Mizil, candidaturile înscrise 

pe listele de candidați depuse de formațiunile politice pentru funcția de consilier local în Consiliul 

local al orașului Mizil, precum și candidaturile independente pentru funcția de consilier local, 

rămase definitive la alegerile autorităților administrației publice locale din anul 2020 sunt 

următoarele: 

- Alianța USR PLUS - Domnul Minea Claudiu Remus ; 

- Partidul PRO România- Domnul Popescu George; 

- Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) - Doamna Dumitru Oana Filofteia; 

- Partidul Mișcarea Populară - Domnul Țica George; 

- Partidul Noua Dreaptă- Domnul Ana Vasile Valentin; 

- Partidul Alianța Liberalilor și Democraților - Domnul Pașol Nicolai; 

- Partidul Social Democrat- Domnul Negraru Silviu Călin; 

- Asociația Partida Romilor PRO-Europa 

- Candidat independent-  Minculeț Bogdan Cristian 

Prin adresa nr.3068 din 29.07.2020, Senatul României a comunicat lista partidelor politice 

și a organizatiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care au grup parlamentar  și minim 

7 senatori, precum și lista partidelor politice și a organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților 
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naționale care au obținut mandate de senator la alegerile pentru Caamera Deputatilor și Senat din 

decembrie 2016, după cum urmează: Partidul Social Democrat, Partidul Național Liberal, Uniunea 

Salvați România, Partidul Alianța Liberalilor și Democraților, Uniunea Democrată Maghiară din 

România și Partidul Mișcarea Populară. 

 

Prin adresa nr.2/4986 din 29.07.2020, Camera Deputaților a comunicat lista partidelor 

politice și a organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care au ca membri cel puțin 

10 deputați, precum și lista partidelor politice și a organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților 

naționale care au obținut reprezentare parlamentară la scrutinul anterior, la alegerile pentru Camera 

Deputaților și Senat din 11 decembrie 2016, după cum urmează: Partidul Social Democrat, Partidul 

Național Liberal, Uniunea Salvați România, Uniunea Democrată Maghiară din România, Partidul 

Alianța Liberalilor și Democraților,  Partidul Mișcarea Populară și Partidul Pro România. 

 

Prin adresa nr.1383 din 31.07.2020 a Departamentului pentru Relații Interetnice au fost 

comunicate etniile reprezentate în Consiliul Minorităților Naționale precum și lista organizațiilor 

cetățenilor aparținând minorităților naționale reprezentate în Parlamentul României – Camera 

deputaților. 

 

Având în vedere dispozițiile art.58 alin.(8) lit.a) 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, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Hotărârii nr.48 din 

24.08.2020 a Biroului Electoral Central privind aplicarea unitară a prevederilor art.58 alin.(8) și 

(9) 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 prima etapă, urmează a se 

stabili, prin tragere la sorți, ordinea de înscriere pe buletinul de vot a candidaților propuși de 

partidele politice care au ca membri cel puţin 7 senatori sau 10 deputaţi sau care au obţinut 

reprezentare parlamentară la scrutinul anterior şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor 

naţionale cu reprezentare parlamentara, precum şi alianţele politice şi alianţele electorale alcătuite 

exclusiv din partide politice care au cel putin 7 senatori sau 10 deputati, din partide politice care 

au obținut reprezentare parlamentară la scrutinul anterior și/sau organizații ale cetățenilor 

aparținând minorităților naționale cu reprezentare parlamentară. 

In acest sens au fost introduse în urnă, biletele pe care au fost înscrise numele formațiunilor 

politice care au ca membri cel puţin 7 senatori sau 10 deputaţi sau care au obţinut reprezentare 

parlamentară la scrutinul anterior, care și-au desemnat candidați în Circumscripția Electorală nr.9 

Mizil, după cum urmează : Partidul Mișcarea Populară; Partidul Social Democrat; Partidul Alianța 

Liberalilor și Democraților, Partidul PRO România. 

 

In urma efectuării tragerii la sorți de către președintele Biroului Electoral de Circumscripție 

nr. 9 Mizil, a rezultat următoarea ordine de înscriere pe buletinele de vot, pentru alegerea 

primarului: 

Poziția nr.1 –Partidul Alianța Liberalilor și Democraților 

Poziția nr.2 – Partidul Mișcarea Populară 

Poziția nr.3 – Partidul Social Democrat 

Poziția nr.4 – Partidul PRO România 
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Tragerea la sorţi s-a făcut în prezenţa reprezentanţilor partidelor politice care participă la 

alegeri și care au depus liste de candidați. 

 

In conformitate cu prevederile art.58 alin.(8) lit.b) 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, cu modificările și completările ulterioare, în etapa a doua, candidaturile depuse de 

partidele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice şi 

alianţele electorale altele decât cele prevăzute la art.58 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 115/2015, se 

imprimă în următoarele patrulatere ale buletinelor de vot, în ordinea rezultată din tragerea la sorţi 

efectuată de preşedintele biroului electoral de circumscripţie. 

In acest sens au fost introduse în urnă, biletele pe care au fost înscrise numele formațiunilor 

politice care participă la alegeri în Circumscripția Electorală nr. 9 Mizil , după cum urmează : 

Asociația Partida Romilor PRO-Europa, Partidul Noua Dreaptă, Partidul Puterii Umaniste (Social-

Liberal), Alianța PNL USR PLUS. 

In urma efectuării tragerii la sorți de către președintele Biroului Electoral de Circumscripție 

nr. 9 Mizil, a rezultat următoarea ordine de înscriere pe buletinele de vot, pentru alegerea 

primarului: 

Poziția nr.5 –Alianța PNL USR PLUS 

Poziția nr.6 – Partidul Noua Dreaptă 

Poziția nr.7 – Partidul Puterii Umaniste 

Poziția nr. 8- Minculeț Bogdan Cristian 

Poziția nr. 9- Poșcan Emil 

 

In urma efectuării tragerii la sorți în etapa I de către președintele Biroului Electoral de 

Circumscripție nr. 9 Mizil, a rezultat următoarea ordine de înscriere pe buletinele de vot, pentru 

alegerea Consiliul Local: 

Poziția nr.1 –Partidul Alianța Liberalilor și Democraților 

Poziția nr.2 – Partidul Mișcarea Populară 

Poziția nr.3 – Partidul Social Democrat 

Poziția nr.4 – Partidul PRO România 

 

In urma efectuării tragerii la sorți în etapa II de către președintele Biroului Electoral de 

Circumscripție nr. 9 Mizil, a rezultat următoarea ordine de înscriere pe buletinele de vot, pentru 

alegerea Consiliul Local: 

Poziția nr. 5 – Asociația Partida Romilor PRO-Europa 

Poziția nr. 6 –Alianța PNL USR PLUS 

Poziția nr. 7– Partidul Noua Dreaptă 

Poziția nr. 8– Partidul Puterii Umaniste 

Poziția nr. 9- Minculeț Bogdan Cristian 

 

 

Ordinea stabilită potrivit prevederilor anterioare este valabilă în cazul tuturor buletinelor 

de vot utilizate pentru autorităţile administraţiei publice locale ce urmează a fi alese la nivelul 

Circumscripţiei electorale nr. 9 Mizil. 
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Față de procedura de tragere la sorți pentru stabilirea numărului de ordine de pe buletinele 

de vot,  pentru alegerea primarului și pentru alegerea consiliului local, reprezentanții partidelor 

politice participante nu au ridicat obiecții.  

 

Biroul  Electoral de Circumscripţie nr. 9  

Orașul Mizil , Judeţul Prahova 

 

 
PREŞEDINTE, 

Judecător  Boga Gina Mihaela 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Locțiitor Președinte: GHEORGHE ADELINA MIRELA 

 

➢ Reprezentant  PSD: DUMITRESCU NICOLETA  

 

➢ Reprezentant  PNL: GAVRILĂ PĂUNA 

 

➢ Reprezentant  USR: FRONOIU MARIUS MARIAN  

 

➢ Reprezentant  ALDE: MUNTEANU MARIETA 

 

➢ Reprezentant  UDMR: COMAN PETRE-EMIL 

 

➢ Reprezentant  PMP: DINU ANCUȚA MĂDĂLINA 

 

➢ Reprezentant  Pro România: BÎLEA GEORGETA 

 

➢ Asociația Partida Romilor Pro Europa : DUMITRACHE GEORGE-DANIEL 

 

➢ Partidul Puterii Umaniste (Social Liberal): MĂRGOI ELENA 
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