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BIROUL ELECTORAL DE
CIRCUMSCRIPȚIE JUDEȚEANĂ

JUDEŢUL BIHOR
 

PROCES - VERBAL 
*)

privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatului
de  PREȘEDINTE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN

la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020
 

    *) Conform art. 103 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației public locale, pentru
modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleșilor locali.

PCJ / BEJ

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

508583

a1 - Numărul total al alegătorilor potrivit listei electorale permanente
(pct. a1 ≥ pct. b1) 491435

a2 - Numărul total al alegătorilor potrivit copiilor de pe listele
electorale complementare (pct. a2 ≥ pct. b2) 1797

a3 - Numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale suplimentare
(pct. a3 ≥ pct. b3) 10362

a4 - Numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a folosit urna
specială (pct. a4 ≥ pct. b4) 4989

b
Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși
în listele electorale din circumscripția electorală
(pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3 + pct. b4), din care:

263548

b1 - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în
listele electorale permanente 248164

b2 - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în
copiile de pe listele electorale complementare 90

b3 - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în
listele electorale suplimentare 10322

b4 - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, în cazul
cărora s-a folosit urna specială 4972

c Numărul total al voturilor valabil exprimate (pct. c ≤ pct. b - pct. d;
pct. c = Suma voturilor valabil exprimate la pct. g) 254022

d Numărul total al voturilor nule 8849

e Numărul buletinelor de vot primite (pct. e ≥ pct. c + pct. d + pct. f) 553598

f Numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate 289845
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g. Numărul total al voturilor valabil exprimate, obţinute de fiecare CANDIDAT pentru funcția de
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN: 

Numele și prenumele
candidatului*)

Denumirea partidului, organizației cetățenilor
aparținând minorităților naționale, alianței
politice, alianței electorale sau mențiunea

"Candidat independent"

Nr.
crt.

Nr de voturi valabil
exprimate, obţinute.

BOLOJAN ILIE-GAVRIL PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1 156241

SZABÓ JÓZSEF UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN
ROMÂNIA 2 39928

BLEJAN CIPRIAN-MIRCEA PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI
DEMOCRAŢILOR – ALDE 3 3153

MANG IOAN PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 4 37743

AMARIŢEI ANDREI PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 5 2103

BODEA TRAIAN PARTIDUL PRO ROMÂNIA 6 4851

SZILÁGYI ZSOLT PARTIDUL POPULAR MAGHIAR DIN
TRANSILVANIA 7 6102

BIŞBOACĂ SIMONA-
ELENA ALIANȚA USR PLUS 8 3901

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
autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și
pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.
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Numele și prenumele
candidatului*)

Denumirea partidului, organizației cetățenilor
aparținând minorităților naționale, alianței
politice, alianței electorale sau mențiunea

"Candidat independent"

Nr.
crt.

Nr de voturi 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
autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și
pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.
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Numele și prenumele
candidatului*)

Denumirea partidului, organizației cetățenilor
aparținând minorităților naționale, alianței
politice, alianței electorale sau mențiunea

"Candidat independent"

Nr.
crt.

Nr de voturi 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
autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și
pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.
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Numele și prenumele
candidatului*)

Denumirea partidului, organizației cetățenilor
aparținând minorităților naționale, alianței
politice, alianței electorale sau mențiunea

"Candidat independent"

Nr.
crt.

Nr de voturi valabil
exprimate, obţinute.

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

 *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) și (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea
autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și
pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.
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Numele și prenumele
candidatului*)

Denumirea partidului, organizației cetățenilor
aparținând minorităților naționale, alianței
politice, alianței electorale sau mențiunea

"Candidat independent"

Nr.
crt.

Nr de voturi valabil
exprimate, obţinute.

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

 *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) și (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea
autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și
pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.
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h.  Candidatul declarat ales căruia i se va atribui mandatul de PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
JUDEȚEAN, conform art. 1011 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților
administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001,
precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu
modificările și completările ulterioare: 

 

 

 
 
i.  Candidații care au obținut cel mai mare număr de voturi, aflați în situație de egalitate, conform art.
1011 alin. (3), din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale,
pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și
completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările
ulterioare: 

 

Nr.
crt.

Numele și prenumele
candidatului

Denumirea partidului, organizației cetățenilor
aparținând minorităților naționale, alianței
politice, alianței electorale sau mențiunea

"Candidat independent"

Nr de voturi valabil
exprimate, obţinute.

1 BOLOJAN ILIE-GAVRIL PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 156241

Nr.
crt.

Numele și prenumele
candidatului

Denumirea partidului, organizației cetățenilor
aparținând minorităților naționale, alianței
politice, alianței electorale sau mențiunea

"Candidat independent"

Nr de voturi valabil
exprimate, obţinute.

1

2

3

4

5
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j. Expunerea pe scurt a întâmpinărilor şi  contestațiilor formulate și a hotărârilor pronunțate de biroul
electoral de circumscripție care sunt definitive:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ștampila,

Președintele
Biroului electoral de circumscripție

Locțiitorul președintelui
Biroului electoral de circumscripție

Numele și prenumele Semnătura, Numele și prenumele Semnătura,

HARJA RADU CIPRIAN ŞERBAN RAREŞ

Membrii
Biroului electoral de circumscripție

Numele și
prenumele

Formațiunea politică reprezentată
(unde este cazul) Semnătura

1. BIRĂU DIANA IOANA

2. SÜTŐ TIBOR UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ
DIN ROMÂNIA

3. CRISTEA LEONTIN PARTIDUL PRO ROMÂNIA

4. POPESCU MARIUS ROMEO ALIANȚA USR PLUS

5. FILIP IOANA-GEORGIANA UNIUNEA DEMOCRATICĂ A SLOVACILOR
ȘI CEHILOR DIN ROMÂNIA

6. STÂNGĂ ADRIAN PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

7. MAN GABRIEL COSMIN PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL

8. GHIŢĂ LUCIAN PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ

9. BUNGĂU DIANA CARMEN PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI
DEMOCRAŢILOR – ALDE

10. ORBAN MIHAI PARTIDUL POPULAR MAGHIAR DIN
TRANSILVANIA

11. BOROŞ ERIKA-ILDIKO PARTIDUL CIVIC MAGHIAR

12. VENTER DORA-MIHAELA PARTIDUL AGRICULTORILOR DIN
ROMÂNIA
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13. ANTAL LASZLO-LEVENTE PARTIDUL ALTERNATIVA DREAPTĂ
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