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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 

Birou Electoral de Circumscripție nr. 53 Mărgineni 
STR. CALEA MOINEȘTI, NR. 37 

Nr. 3 din 09.08.2020 

 

PROCES VERBAL 
Încheiat astazi 09.08.2020 

De completare a Biroului Electoral de Circumscripție nr. 53 
 
 

Prin procesul verbal nr. 7773/II/A/46 din 07 august 2020 încheiat de Președintele 
Tribunalului Bacău, au fost desemnate în conformitate cu cu art. 26 alin (5) din Legea 115/2015, 
cu modificările și completările ulterioare, doamna judecător Virginia-Mihaela NEAGU în funcția 
de președinte al Biroului Electoral de Circumscripție nr. 53 Mărgineni și domnul judecător 
Vasile SMEU în funcția de locțiitor al Biroului Electoral de Circumscripție nr. 53 Mărgineni.  

Potrivit art. 26 alin (14) din Legea 115/2015, cu modificările și completările ulterioare 
care prevede că “În termen de 48 de ore de la data constituirii birourilor electorale de 
circumscripţie, partidele politice care au ca membri cel puţin 7 senatori sau 10 deputaţi sau care 
au obţinut reprezentare parlamentară la scrutinul anterior, precum şi grupul parlamentar al 
minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor în numele organizaţiilor cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale reprezentate în acest grup trebuie să comunice, în scris, birourilor 
electorale de circumscripţie numele şi prenumele reprezentanţilor lor care vor face parte din 
acestea. Comunicările transmise după acest termen nu se iau în considerare. Comunicările pot 
cuprinde un număr mai mare de reprezentanţi pentru acelaşi birou electoral. Completarea 
birourilor electorale de circumscripţie cu reprezentanţii partidelor politice şi ai organizaţiilor 
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au ca membri cel puţin 7 senatori sau 10 
deputaţi sau care au obţinut reprezentare parlamentară la scrutinul anterior se face în limita 
numărului maxim de membri prevăzut la alin. (1) - (4), în termen de 5 zile de la data constituirii 
acestora, de către preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie.” și art 26 alin (2) din 
același act normativ portivit căruia “Biroul electoral de circumscripţie comunală este format din 
preşedinte, un locţiitor al acestuia şi din 7 reprezentanţi ai partidelor politice, alianţelor politice 
şi alianţelor electorale sau organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care 
participă la alegeri în circumscripţia electorală respectivă.” având în vedere și Hotărârea 
Biroului Electoral de Central nr. 11 din 07.08.2020 având în vedere că partidele politice și 
organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care îndeplinesc condițiile 
prevederilor de mai sus și pot desemna reprezentanți în Biroul Electoral de Circumscripție nr. 53 
Mărgineni sunt următoarele: 

1. Partidul Social Democrat (PSD); 
2. Partidul Național Liberal (PNL); 
3. Uniunea Salvați România (USR); 
4. Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR); 
5. Partidul Pro România ( Pro România); 
6. Partidul Mișcarea Populară (PMP); 
7. Partidul Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE);  
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Partidele politice menționate mai sus și-au desemnat următorii reprezentanți: 
 
 

1. - reprezentant Partidul Social Democrat (PSD), desemnat prin adresa nr. 108/05.08.2020, 
înregistrată la Biroului Electoral de Circumscripție nr. 53, Mărgineni sub nr. 2 din 
08.08.2020; 

2. Georgia-Bianca ȘOLOT - reprezentant Partidul Social Democrat (PSD), desemnat prin 
adresa nr. 108/05.08.2020, înregistrată la Biroului Electoral de Circumscripție nr. 53, 
Mărgineni sub nr. 2 din 08.08.2020; 

3. Cosmin-Florin PETRICA reprezentant Partidul Național Liberal (PNL), desemnat prin 
adresa nr. FN/08.08.2020, înregistrată la Biroului Electoral de Circumscripție nr. 53 
Mărgineni sub nr. 5 din 08.08.2020; 

4. Vlăduț-Ionuț COCIANGĂ reprezentant Partidul Național Liberal (PNL), desemnat prin 
adresa nr. FN/08.08.2020, înregistrată la Biroului Electoral de Circumscripție nr. 53 
Mărgineni sub nr. 5 din 08.08.2020; 

5. Sabina-Cristina VACARU reprezentant Uniunea Salvați România (USR), desemnat prin 
adresa nr. FN/07.08.2020, înregistrată la Biroului Electoral de Circumscripție nr. 53 
Mărgineni sub nr. 6 din 08.08.2020; 

6. Diana-Raluca CORNEA reprezentant Uniunea Democrată Maghiară din România 
(UDMR), desemnat prin adresa nr. 132/07.08.2020, înregistrată la Biroului Electoral de 
Circumscripție nr. 53 Mărgineni sub nr. 4 din 08.08.2020; 

7. Ildiko UNGUREANU reprezentant Pro România (Pro România), desemnat prin adresa 
nr. 57/06.08.2020, înregistrată la Biroului Electoral de Circumscripție nr. 53 Mărgineni 
sub nr. 8 din 08.08.2020; 

8. Alexandra-Denisa PLĂCINTĂ reprezentant Pro România (Pro România), desemnat prin 
adresa nr. 57/06.08.2020, înregistrată la Biroului Electoral de Circumscripție nr. 53 
Mărgineni sub nr. 8 din 08.08.2020; 

9.  Elena BERZINTU  reprezentant Partidul Mișcarea Populară (PMP), desemnat prin 
adresa nr. 171/03.08.2020, înregistrată la Biroului Electoral de Circumscripție nr. 53 
Mărgineni sub nr. 1 din 08.08.2020; 

10. Vasilică-Adrian OPRIȘAN reprezentant Partidul Alianța Liberalilor și Democraților 
(ALDE), desemnat prin adresa nr. 47/07.08.2020, înregistrată la Biroului Electoral de 
Circumscripție nr. 53 Mărgineni sub nr. 7 din 08.08.2020; 
 

Având în vedere prevederile Legii nr. 115/2015 cu modificările și completările ulterioare, se 
declară ca legal constituit Biroului Electoral de Circumscripție nr. 53 Mărgineni în formula 
completată cu reprezentanții partidelor politice și organizațiile cetățenilor aparținând 
minorităților naționale care au ca membri cel puţin 7 senatori sau 10 deputaţi sau care au obţinut 
reprezentare parlamentară la scrutinul anterior cu următorii reprezentați:  
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1. Ionela-Alexandra TILITA - reprezentant Partidul Social Democrat (PSD), desemnat prin 
adresa nr. 108/05.08.2020, înregistrată la Biroului Electoral de Circumscripție nr. 53, 
Mărgineni sub nr. 2 din 08.08.2020; 

2. Cosmin-Florin PETRICA reprezentant Partidul Național Liberal (PNL), desemnat prin 
adresa nr. FN/08.08.2020, înregistrată la Biroului Electoral de Circumscripție nr. 53 
Mărgineni sub nr. 5 din 08.08.2020; 

3. Sabina-Cristina VACARU reprezentant Uniunea Salvați România (USR), desemnat prin 
adresa nr. FN/07.08.2020, înregistrată la Biroului Electoral de Circumscripție nr. 53 
Mărgineni sub nr. 6 din 08.08.2020; 

4. Diana-Raluca CORNEA reprezentant Uniunea Democrată Maghiară din România 
(UDMR), desemnat prin adresa nr. 132/07.08.2020, înregistrată la Biroului Electoral de 
Circumscripție nr. 53 Mărgineni sub nr. 4 din 08.08.2020; 

5. Ildiko UNGUREANU reprezentant Pro România (Pro România), desemnat prin adresa 
nr. 57/06.08.2020, înregistrată la Biroului Electoral de Circumscripție nr. 53 Mărgineni 
sub nr. 8 din 08.08.2020; 

6. Elena BERZINTU  reprezentant Partidul Mișcarea Populară (PMP), desemnat prin adresa 
nr. 171/03.08.2020, înregistrată la Biroului Electoral de Circumscripție nr. 53 Mărgineni 
sub nr. 1 din 08.08.2020; 

7. Vasilică-Adrian OPRIȘAN reprezentant Partidul Alianța Liberalilor și Democraților 
(ALDE), desemnat prin adresa nr. 47/07.08.2020, înregistrată la Biroului Electoral de 
Circumscripție nr. 53 Mărgineni sub nr. 7 din 08.08.2020; 

 
 
 
 
 

Locțiitor  
Birou Electoral de Circumscriptie nr. 53 Mărgineni 

 
Vasile SMEU 

 


