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PROCES VERBAL
încheiat astăzi, 26.08.2020,

La sediul Biroului Electoral al Circumscripţiei Electorale Comunale nr. 

83 Poiana Stampei, judeţul Suceava, pentru alegerea autorităţilor publice 

locale 2020, cu ocazia efectuării tragerii la sorţi a ordinii de înscriere pe 

buletinele de vot a formaţiunilor care participă la alegerile locale din anul 

2020, în comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava.

Biroul Electoral al Circumscripţiei Electorale Comunale nr. 83 Poiana 

Stampei, constituit conform dispoziţiilor art. 26 alin. 5, alin. 14 şi alin. 1 5 

din Legea 115/2015 cu modificările şi completările ulterioare art. 2 alin 1 din 

Legea 135/2020 precum şi art. 2 alin 3 din Legea 84/2020, în conformitate 

cu prevederile art. 58 alin. (8) şi (12) din Legea nr. 115/2015, modificările şi 

completările ulterioare; având în vedere art. 56 din H.G. nr. 576/2020 

pentru aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor 

necesare organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru 

autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020,

CONSTATĂ:

■Candidaturile, rămase definitive, pentru funcţiile eligibile de primar şi 

consilier în cadrul Consiliului Local al Comunei Poiana Stampei, judeţul 

Suceava, Ia alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din 

anul 2020, în ordinea admiterii lor, sunt:

Pentru funcţia de primar al comunei Poiana Stampei, judeţul 
Suceava:

Candidatura domnului Mezdrea Viluţ, propus din partea PSD, de 

profesie inginer silvic, avand ocupaţia de primar;

- Candidatura domnului Ţiganea Gheorghe, propus din partea PNL, 

de profesie tehnician silvic, având ocupaţia de administrator;



Pentru funcţia de consilier local în cadrul Consiliului Local al 
comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava:

- Candidaturi propuse din partea PRO ROMÂNIA:
1. Acrîşmăriţei lonel-Cătălin, de profesie şofer, având ocupaţia de şofer.

- Candidaturi propuse din partea PSD:
1. Domnul Mezdrea Viluţ, de profesie inginer silvic, avand ocupaţia de 

primar;

2. Domnul Popescu Vladimir, de profesie şef staţie CFR, având 

ocupaţia de viceprimar;

3. Doamna Magas Adnana, de profesie economist, având ocupaţia de 

contabil;

4. Domnul Isopel Alexandru, de profesie tehnician agromontan, având 

ocupaţia de administrator;

5. Domnul Bida loan, de profesie silvicultor, având ocupaţia de 

padurar;

6. Domnul Pentelescu Ion, de profesie mecanic locomotivă CFR, având 

ocupaţia de pensionar;

7. Domnul Chiperi Daniel-Dorin, de profesie inginer silvic, având 

ocupaţia de inginer;

8. Domnul Todaşcă Marcel, de profesie şef staţie CFR, având ocupaţia 

de şef staţie CFR;

9. Domnul Creţu Petru, de profesie silvicultor, având ocupaţia de 

silvicultor;

10. Doamna Vasiluţ Felicia, de profesie casnică, având ocupaţia de 

casnică;

11. Domnul Ortoanu Bogdan, de profesie şofer, având ocupaţia de 

administrator;

12. Domnul Ţiganea Florin, de profesie silvicultor, având ocupaţia de 

pădurar;

13. Domnul Sandu Silvestru, de profesie pădurar, având ocupaţia de 

pădurar;

14. Domnul Candrea Vlăduţ, de profesie silvicultor, având ocupaţia de 

administrator;

- Candidaturi propuse din partea PNL:
1. Domnul Ţiganea Gheorghe, de profesie tehnician silvic, având 

ocupaţia de administrator;



2. Domnul Cîrdei Clement Leon, de profesie tehnician silvic, având 

ocupaţia de tehnician silvic;

3. Domnul Candrea Florin, de profesie mecanizator, având ocupaţia 

de administrator;

4. Domnul Pilug Ilie, de profesie mecanizator forestier, având ocupaţia 

de colector lapte;

5. Domnul Harbaca lonel-Daniel, de profesie mecanic, având ocupaţia 

de conducător auto;

6. Doamna Corobiac Doiniţa, de profesie casnică, având ocupaţia de 

casnică;

7. Domnul Ivan Teodor-Crăciun, de profesie cadru didactic, având 

ocupaţia de profesor;

8. Domnul Pilug Constantin-Dănuţ, de profesie lăcătuş mecanic, 

având ocupaţia de muncitor;

9. Domnul Ivan Marcu, de profesie maistru, având ocupaţia de 

pensionar;

10. Domnul Candrea Ionel, de profesie tehnician veterinar, având 

ocupaţia de agent pază;

11. Doamna Chiforescu Petronela, de profesie casnică, având ocupaţia 

de agricultor;

12. Domnul Todaşcă Matei, de profesie conducător auto, având 

ocupaţia-pensionar;

13. Domnul Pentelescu Gabriel, de profesie electrician, având ocupaţia 

de fasonator mecanic;

14. Domnul Ungurean Daniel, de profesie muncitor necalificat, având 

ocupaţia de muncitor nepalifîcat.

- Candidaturi propuse din partea Alianţei USR PLUS:
1. Domnul Todaşcă Vasile-Bogdan, de profesie tehnician silvic, având 

ocupaţia de tehnician silvic;

Având în vedere acestea, s-a procedat astăzi, 26.08.2020, ora 

10°°, la efectuarea tragerii la sorţi în conformitate cu dispoziţiile art. 58 alin. 

(8) şi (12) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare 

de către preşedintele Biroului Electoral de Circumscripţie comunală nr. 83 

Poiana Stampei, în prezenţa majorităţii membrilor acestuia.



în acest sens, în conformitate cu prev. art. 58, alin. 8, lit. a) din Legea 

nr. 115/2015 , în prima etapă în urnă au fost introduse bilete cu 

candidaturile depuse 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, precum şi alianţele politice şi alianţele electorale, respectiv :

- PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

- PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL

- PARTIDUL PRO ROMÂNIA

în a doua etapă, încadrându-se ALIANŢA USR-PLUS, nemaflind cazul 
tragerii la sorţi, care va ocupa poziţia nr. 4 pe buletinul de vot.

I.

Ca urmare a tragerii la sorţi, a rezultat următoarea ordine:

Ordinea pe buletinele de vot a candidaţilor la funcţia de primar 
al comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava:

Poziţia nr. 1: MEZDREA VILUŢ- PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 

Poziţia nr. 2: ŢIGANEA GHEORGHE- PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL

II. Ordinea pe buletinele de vot a listelor propuse de formaţiuni 
politice, cu candidaţi la funcţia de consilier local în cadrul 
Consiliului Local al Comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava:

Poziţia nr, 1: PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

Poziţia nr. 2: PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL

Poziţia nr. 3: PARTIDUL PRO ROMÂNIA

Poziţia nr. 4: ALIANŢA USR-PLUS
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Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal în două 

exemplare, din care un exemplar se va comunica Instituţiei Prefectului -  

Judeţul Suceava, în conformitate cu prevederile art. 58 alin. 11 din Legea 

nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, 

pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum 

si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul 

aleşilor locali, cu modificările si completările ulterioare.

PREŞEDINTE, 
Alina IVAN

LOCŢIITOR, 
Mirela TĂŢ^RU



Membri:

Chiforescu Vasile- reprezentant PSD:

Chiperi Geanina Petronela- reprezentant PNL:

Hrişcă Felicia- reprezentant USR,

Florea Lenuţa- reprezentant -UDMR 

Roman Mariana- reprezentant Pro România 

Ţigănetea Antiţa- reprezentant PMP

Ometiţă Candrea Gabriela Paraschiva- reprezentant ALDE


