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BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE NR. 36 FELEACU 
Feleacu, str. Principală, nr. 131, jud. Cluj, 407270 

Telefon/Fax: +40-264-237.097 
e-mail: cj.feleacu@bec.ro 

web: http://www.comunafeleacu.ro/feleacu_alegeri%20locale%202020-531.html 
 

Nr.79/24.09.2020          
 
 

PROCES-VERBAL 
de completare a birourilor electorale ale secţiilor de votare din  

circumscripţia electorală nr. 36 Feleacu, judeţul Cluj 
 

 
Azi data de 24.09.2020, Biroului Electoral de circumscriptie nr. 36 Feleacu, judetul 

Cluj, s-a întrunit în ședință de lucru în următoarea componență: 

Președinte:  Popescu Adrian 

Locțiitor:      Marc Ionela-Anca 

Membrii:      Rusu Denisa-Adela (PSD)  

                       Perde Mihaela (PNL) 

                       Baba Mădălina-Alina (USR) 

                       Kun Jutka (UDMR) 

                       Neagoș Voichița-Alexandra (Pro România) 

                       Nicula Gabriela-Luminița (PMP) 

                       Halici Măriuca-Ștefania (ALDE) 

 

Ședința s-a desfășurat: 

o cu participarea personală la sediul Biroului Electoral de circumscriptie nr. 36 

Feleacu, judetul Cluj, a președintelui Popescu Adrian și a locțiitorului Marc Ionela Anca  

și a membrului Perde Mihaela.  

o în sistem de videoconferință, pe aplicația mobilă WhatsApp (conform art. 4 alin. (5) din 

Hotărarea nr. 2/2020 a Biroului Electoral Central, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

birourilor electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2020), au participat membrii: Baba 

Mădălina-Alina (0757316967), Neagoș Voichița-Alexandra (0740566598), Halici 

Măriuca-Ștefania (0749361728), Kun Jutka (0745752681), Nicula Gabriela Luminița 

(0745766390) și Rusu Denisa-Adela (0747479657). 

 

Ședința a fost înregistrată audio (conform art. 10 alin. (4) din Hotărarea nr. 2/2020 a Biroului Electoral 

Central), înregistrarea fiind stocată la sediul Biroului Electoral de circumscriptie nr. 36 Feleacu, 
judetul Cluj. 

 
Prin procesul-verbal  din  data de 12.09.2020 au fost desemnați președinții și locțiitorii 

birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerea autorităților publice 
locale din data de 27 septembrie 2020, din circumscripţia electorală nr. 36 Feleacu, judeţul 
Cluj: 

1. Secţia 436 Feleacu: 
Tamaş Maria – preşedinte 
Hoda Gabriel - Sebastian – locţiitor 
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2. Secţia 437 Gheorgheni: 
Pop Ovidiu-Marius – preşedinte 
Pop Dana-Maria – locţiitor 

3. Secţia 438 Vîlcele: 
Aitonean Alexandra – preşedinte 
Catinaş Alina - Florina – locţiitor 

 
Ședința a avut următorul proiect al ordinii de zi :  
Completarea birourilor electorale ale secțiilor de votare nr. 436 Feleacu, nr. 437 

Gheorgheni și nr. 438 Vâlcele. 
 
Se constată că la Biroul Electoral de Circumscripție nr. 36 Feleacu s-au depus 

următoarele propuneri pentru completarea birourilor electorale ale secțiilor de votare din 
partea următorilor: 

Pentru sectia de votare nr: 436 Feleacu:  
1. Tanțău Anamaria, reprezentant PRO România desemnat  prin  adresa înregistrată sub  

nr.63/14.09.2020; 
2. Pop Sabina, reprezentant P.S.D. desemnat prin adresa înregistrată sub nr. 

nr.64/14.09.2020; 
3. Lungu Cătălin-Liviu  reprezentant A.L.D.E., desemnata prin adresa înregistrată sub 

nr.66/15.09.2020; 
4. Toth Attila-Gyözö, reprezentant U.D.M.R., desemnat prin adresa înregistrată sub 

nr.68/18.09.2020; 
5. Nechifor Maria-Lucica, reprezentant P.M.P., desemnat prin adresa înregistrată sub 

nr.69/21.09.2020 
6. Bondar Bogdan-Pavel, reprezentant Alianța USR PLUS, desemnat prin adresa 

înregistrată sub nr. 72/23.09.2020; 
7. Corcea Ionuț-Dumitru, respezentant P.N.L., desemnat prin adresa înregistrată sub 

nr.78/23.09.2020. 
 

   Pentru sectia de votare nr: 437 Gheorghieni  
1. Moldovan Dan-Lucian, reprezentant PRO România desemnat  prin  adresa înregistrată                                            

nr.63/14.09.2020; 
2.  Tita Ionuț, reprezentant P.S.D., desemnat prin adresa înregistrată sub nr.      

nr.64/14.09.2020; 
3.  Toth Irina-Izabela,  reprezentant A.L.D.E. desemnata prin adresa înregistrată sub nr. 

66/15.09.2020; 
4. Toth Timeea-Margit, reprezentant U.D.M.R.  desemnată prin adresa înregistrată sub nr. 

68/18.09.2020; 
5.  Miclea Ioan, reprezentant P.M.P., desemnat prin adresa înregistrată sub nr. 

69/21.09.2020; 
6. Ciobanu Cristina-Maria, reprezentant Alianța USR PLUS, desemnată prin adresa 

înregistrată sub nr.72/23.09.2020; 
7. Varadi Reka, reprezentant P.N.L., desemnată prin adresa înregistrată sub 

nr.78/23.09.2020. 
 
     Pentru sectia de votare nr: 438 Vîlcele  

1. Morda Emilia-Angela, reprezentant PRO România, desemnată prin adresa înregistrată 
sub nr.63/14.09.2020; 

2. Moldovan Ioan, reprezentant P.S.D., desemnat prin adresa înregistrată sub nr.                     
nr.64/14.09.2020; 

3. Bota Vasile-Ștefănuț, reprezentant A.L.D.E., desemnat prin adresa înregistrată sub nr. 
85/24.09.2020 (ca înlocuitor pentru doamna Pripon Monika propusă prin adresa 
înregistrată sub nr. 66/15.09.2020); 

4. Szabó István, reprezentant U.D.M.R., desemnat prin adresa înregistrată sub nr. 
68/18.09.2020; 
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5. Nicula Letiția-Nastasia, reprezentant P.M.P., desemnată prin adresa înregistrată sub nr. 
69/21.09.2020; 

6. Ciobanu Constantin, reprezentant Alianța USR PLUS, desemnat prin adresa înregistrată 
sub nr.72/23.09.2020; 

7. Morar Adela, reprezentant P.N.L., desemnată prin adresa înregistrată sub 
nr.78/23.09.2020. 
 
A. Se constată că, partidele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor 

naţionale care au grup parlamentar în ambele Camere ale Parlamentului, precum și alianțele 
electorale și alianțele politice care au în componență cel puțin un partid politic sau o 
organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale care au grup parlamentar în 
ambele Camere ale Parlamentului care pot propune cate un reprezentant, în ordinea 
descrescătoare a numărului de candidați pentru consiliul local, primar, consiliul județean și 
președintele consiliului județean, care pot desemna reprezentanţi în birourile electorale ale 
secţiilor de votare din circumscripţia electorală nr. 36 Feleacu, judeţul Cluj, sunt următoarele: 

- Partidul National Liberal  (P.N.L.); 
- Uniunea Democrată Maghiară din Romania (U.D.M.R.); 
- Partidul Social Democrat (P.S.D.); 
- Alianța USR PLUS. 
Văzând propunerile primite de la partidele politice si alianţe politice  parlamentare, în 

prima etapă, în temeiul art. 30 alin. (4) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor 
administratiei publice locale, secţiile de votare din circumscripţia electorală nr. 36 Feleacu, 
judeţul Cluj, se completează astfel:  

 
1. Secţia 436 Feleacu  cu următorii reprezentanţi: 

Corcea Ionuț-Dumitru,  reprezentant P.N.L. 
Toth Attila-Gyözö, reprezentant U.D.M.R.  
Pop Sabina, reprezentant P.S.D. 
Bondar Bogdan-Pavel, reprezentant Alianța USR PLUS.  

2. Secţia 437 Gheorgheni  cu următorii reprezentanţi: 
         Varadi Reka,  reprezentant P.N.L. 
         Toth Timeea-Margit, reprezentant U.D.M.R.  
  Tita Ionuț, reprezentant P.S.D.   
 Ciobanu Cristina-Maria, reprezentant Alianța USR PLUS. 

3. Secţia 438 Vâlcele cu următorii reprezentanţi: 
   Morar Adela, reprezentant P.N.L. 
    Szabó István, reprezentant U.D.M.R.   
    Moldovan Ioan, reprezentant P.S.D.   
    Ciobanu Constantin, reprezentant Alianța USR PLUS. 
B. În etapa a doua, birourile electorale ale secțiilor de votare se complectează cu câte 

un resprezentant al partidelor politice și al celorlate formațiuni politice care au obținut 
reprezentare parlamentară la scrutinul anterior, precum și un reprezentant al grupului  
minorităților naționale din Camera Deputaților, în numele organizațiilor cetățenilor 
aparținând minorităților naționale reprezentate în acest grup parlamentar și care participă la 
alegerile din circumscripția electorală nr. 36 Feleacu; complectarea se face în ordinea 
descrescătoare a numărului de candidați pentru consiliu local, primar, consiliul județean și 
președintele consiliului județean, după cum urmează: 

1. Secţia 436 Feleacu cu următorii reprezentanți: 
       Nechifor Maria-Lucica, reprezentant P.M.P. 
       Lungu Cătălin-Liviu, reprezentant A.L.D.E. 
2. Secţia 437 Gheorgheni cu următorii reprezentanți: 
        Miclea Ioan, reprezentant P.M.P.   
        Toth Irina-Izabela,  reprezentant A.L.D.E. 
3. Secţia  438 Vîlcele cu următorii reprezentanți: 
  Nicula Letiția-Nastasia, reprezentant P.M.P. 
       Bota Vasile-Ștefănuț, reprezentant A.L.D.E. 
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C. În a treia etapă, birourile electorale ale secțiilor de votare se completează cu câte un 
reprezentant al partidelor politice care au ca membri cel puțin 6 senatori sau 10 deputați, 
precum și cu câte un reprezentant al alianțelor politice și alianțelor electorale care au în 
componență cel puțin un partid politic care are ca membri cel puțin 6 senatori sau 10 deputați; 
completarea se face în ordine descrescătoare a numărului de candidați pentru consiliul local, 
primar, consiliul județean și președintele consiliului județean,după cum urmează: 

1. Secţia 436 Feleacu  cu următorul reprezentant: 
 Tanțău Anamaria, reprezentant PRO România. 
2. Secţia 437 Gheorgheni cu următorul reprezentant: 
       Moldovan Dan-Lucian, reprezentant PRO România;  
3. Secţia  438 Vîlcele cu următorul reprezentant: 
  Morda Emilia-Angela, reprezentant PRO România. 

 
Președintele Biroului Electoral de Circumscripție, domnul Popescu Adrian a supus la 

vot proiectul ordinii de zi, care a fost aprobat în unanimitate de toți membri prezenti.  
Se constată că nu au fost formulate propuneri de completare a ordinii de zi. 
 
S-a trecut la dezbaterea ordinii de zi: 

 Supune votului membrilor Biroului de Circumscripție nr. 36 Feleacu, propunerea de 
completare a birourilor electorale ale secțiilor de votare nr. 436 Feleacu, nr. 437 Gheorgheni și 
nr. 438 Valcele 

Membrii biroului în urma verificării cererilor depuse au votat “pentru” în unanimitate. 
 
Avand in vedere cele mai sus mentionate, se declară ca fiind legal completate birourile 

electorale ale secțiilor de votare nr. 436 Feleacu, nr. 437 Gheorgheni și nr. 438 Valcele  și 
începand cu data întocmirii prezentului proces-verbal vor avea următoarea componenţă: 

A .   sectia de votare nr: 436 Feleacu:  
1. Tanțău Anamaria, reprezentant PRO România desemnat  prin  adresa înregistrată 

sub  nr.63/14.09.2020; 
2. Pop Sabina, reprezentant P.S.D. desemnat prin adresa înregistrată sub nr. 

nr.64/14.09.2020; 
3. Lungu Cătălin-Liviu  reprezentant A.L.D.E., desemnata prin adresa înregistrată sub 

nr.66/15.09.2020; 
4. Toth Attila-Gyözö, reprezentant U.D.M.R., desemnat prin adresa înregistrată sub 

nr.68/18.09.2020; 
5. Nechifor Maria-Lucica, reprezentant P.M.P., desemnat prin adresa înregistrată sub 

nr.69/21.09.2020 
6. Bondar Bogdan-Pavel, reprezentant Alianța USR PLUS, desemnat prin adresa 

înregistrată sub nr.72/23.09.2020; 
7. Corcea Ionuț-Dumitru, reprezentant P.N.L., desemnat prin adresa înregistrată sub 

nr.78/23.09.2020. 
 

B . sectia de votare nr: 437 Gheorghieni  
1. Moldovan Dan-Lucian, reprezentant PRO România desemnat prin adresa 

înregistrată sub nr.63/14.09.2020; 
2. Tita Ionuț, reprezentant P.S.D. desemnat prin adresa înregistrată sub nr.      

nr.64/14.09.2020; 
3. Toth Irina-Izabela,  reprezentant A.L.D.E. desemnată prin adresa înregistrată sub 

nr. 66/15.09.2020; 
4. Toth Timeea-Margit, reprezentant U.D.M.R.  desemnată prin adresa înregistrată 

sub nr. 68/18.09.2020; 
5. Miclea Ioan, reprezentant P.M.P. desemnat prin adresa înregistrată sub nr. 

69/21.09.2020; 
6. Ciobanu Cristina-Maria, reprezentant Alianța USR PLUS desemnată prin adresa 

înregistrată sub nr.72/23.09.2020; 
7. Varadi Reka, reprezentant P.N.L. desemnată prin adresa înregistrată sub 

nr.78/23.09.2020. 
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C . Pentru sectia de votare nr: 438 Vîlcele  
1. Morda Emilia-Angela, reprezentant PRO România, desemnată prin adresa 

înregistrată sub nr.63/14.09.2020; 
2. Moldovan Ioan, reprezentant P.S.D. desemnat prin adresa înregistrată sub nr.                     

nr.64/14.09.2020; 
3. Bota Vasile-Ștefănuț, reprezentant A.L.D.E. desemnat prin adresa înregistrată sub 

nr. 85/24.09.2020 (ca înlocuitor pentru doamna Pripon Monika propusă prin 
adresa înregistrată sub nr. 66/15.09.2020); 

4. Szabó István, reprezentant U.D.M.R. desemnat prin adresa înregistrată sub nr. 
68/18.09.2020; 

5. Nicula Letiția-Nastasia, reprezentant P.M.P. desemnată prin adresa înregistrată sub 
nr. 69/21.09.2020; 

6. Ciobanu Constantin, reprezentant Alianța USR PLUS desemnat prin adresa 
înregistrată sub nr.72/23.09.2020; 

7. Morar Adela, reprezentant P.N.L. desemnată prin adresa înregistrată sub 
nr.78/23.09.2020. 

 
 Cu drept de contestaţie in termen de 24 de ore de la afisare. 
 Prezentul proces-verbal se afiseaza la sediul Biroului Electoral de Circumscriptie nr. 36, 
Feleacu. 

 
P R E Ș E D I N T E, 
Adrian Popescu 

                                                                      
 


