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(cuprinde toţi cetăţenii cu drept de vot care au
dom iciliul arondat la secţia de votare şi sunt

P / SV
BIROUL ELECTORAL JUDEŢEAN
JUDEŢUL
_________

Nr.

BIROl'L ELECTORAL AL SECŢIEI DE VOTARE

Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat
la urne şi au votat (cei care au semnat pe una
din cele 3 liste electorale utilizate)

Nr.lf c M ^ r

Se completează de către dumneavoastră !

MftK-A
nimici

• Atenţie !
în cazul în care:

Sat/Ştr. F R O W K S A

au votat)

S T R 'J '^ 6

ANEXA NR. IA

înscrişi în lista electorală permanentă).
Atenţie ! Dacă nu coincide cu numărul de
alegători prevăzut pe tabletă, să se verifice
încă o dată şi să se confirme la pct.j că acesta
este numărul corect din lista permanentă
primită.

(cuprinde toţi cetăţenii cu drept de vot care au
domiciliul arondat la secţia de votare şi au fost
înscrişi la pct. a, care s-au prezentat la urne şi

VP O Ţ € T \ C -

pct. b - (pct. c + pct. d) t
pct. e - (pct. c + pct. d + pct. f)

PROCES-VERBAL*’

\

privind consemnarea rezultatelor votării pentru alegerea
necesită corecţie a PV şi
explicaţie la pct. j

PREŞEDINTELUI ROMÂNIEI
cei care se prezintă la vot şi fac dovada cu
actul de identitate că domiciliază în raza
teritorială a secţiei de votare respective,
însă au fost omişi din lista electorală
permanentă, existentă la biroul electoral al
secţiei de votare;
membrii biroului electoral al secţiei de
votare,
persoanele
însărcinate
cu
menţinerea ordinii, operatorii de calculator,
dacă nu sunt înscrişi în lista electorală
permanentă din acea secţie;
alegătorii care îşi au domiciliul în altă
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Numărul

alegătorii cu mobilitate redusă, care nu sunt
înscrişi în lista electorală permanentă a
secţiei de votare respective.

în

lista electorală

9

Numărul total al alegătoriloi i w r
prezentat la urne
(pct. b = pct. b l ^ pct. b2 + pct. b3). din care:

6

?

0

^ bl

Numărul total al alegătorilor care .s-au prezentat la urne. înscrişi
in lista electorală perm anentă

£> O

0

► b2

Numărul total al alegătorilor care s-an prezentat la urne şi nu
simt cuprinşi in lista electorala permanentă. înscrişi în lista
electorală suplimentară

h

b3

Numărul total al alegătorilor care an votat utilizând urna
specială"'. înscrişi in extrasul din listele electorale

A0

\ "

localitate;

total al alegătorilor prevăzut

permanentă existentă în secţia de votate
(pct. a >/= pct.bl)

o

pct. b > pct. c + pct. d

® Atenţie !
în cazul în care:

0

pct. b > pct. c + pct. d

şi

pct. e > pct. c + pct. d + pct. f |

Urna specială:

Numărul total al voturilor valabil exprimate

> persoanele netransportabile din motive
de boală sau invaliditate; cei internaţi
într-o unitate sanitară, cămine pentru
persoane vârstnice /aşezăminte sociale;
> persoanele reţinute sau deţinute cu drept
de vot;
/
> persoanele arestate preventiv la
domiciliu;
> alegătorii care în ziua scrutinului nu pot
părăsi locul de muncă din cauza

(pct. c </= pct. b - pct. d).
(pct. c = suma voturilor valabil exprimate la pcf. g)

d

Numărul voturilor nule

<o

f

3Ol
a

Numărul buletinelor de vot primite
(pct. e >/= pct. c + pct. d + pct. f)

// '

SDecificului activitătii.

H

Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate

\

0

5

se va face menţiunea la pct. j din
P/SV, precizând cu cât este mai
mare.
Diferenţa trebuie să fie
aceeaşi.

o, /
o
o

*) Conform <iî\49 alin. (1) îi (2) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu
modificările $,i completările ulterioare.
**\ r nnfnrm ^ i V l m Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Se vor înscrie numărul efectiv de buletine de
vot primite, rezultat în urma numărării.

Atenţiei Dacă diferă numărul de buletine de
vot primite pe bază de proces verbal, se va
menţiona la pct. j.
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Se completează de către dumneavoastră !
m

pct. f = pct. e - pct. b

g. N um ărul voturilor valabil exprim ate, obţinute de fiecare C A N D I D A T
Nr.
crt.
1

KLAUS-WERNER IOHANNIS

k5

2

THEODOR PALEOLOGU

h 5

3

ILIE-DAN BARNA

h 5

4

HUNOR KELEMEN

t5

> Voturi valabil exprimate obţinute de
fiecare competitor electoral
> Nu se fac niciun fel de corecţii pe
voturile valabil exprimate, inclusiv
cele cu pasta albă corectoare
> Atenţie la copiere să nu decalaţi
voturile de la un candidat la altul
> Orice
B EJ

corecţie

necesită

decizie

pct. c = suma voturilor valabil exprimate
_______ la pct. g____________________

a

Numărul vottuilor
valabil exprimate
obţinute

Prenum ele şi num ele candidatului*)

h

5

VASILICA-VIORICA DÄNCILÄ

k S

6

CÄTÄLIN-SORIN IVAN

k •5

7

NINEL PEI A

k

5

8

SEB ASTI AN-CON STANTIN POPESCU

h

5

9

JOHN-ION BANU

U

5

10

MIRCEA DIACONU

k

5

k

5

11

12

BOGDAN-DRAGOŞ-AURELIU
MARIAN-STANOEVICI
RAMONA-IOANA BRUYNSEELS

13

VIOREL CATARAMĂ
rj f
... f'i
j! M
! 1 iij P" i ,
14 ALEXANDRU C l .M PĂNAŞl
j ( 1|
/, ; u
.- li
|
v.y-j
15
!j 1 }

’ ^

fnt

h

5

k

5

k

5

*) în ordinea rezultată din tragerea la sorţi, stabilită conform art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 370/2004. republicată, cu
m odificările şi completările ulterioare
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com pletează de către d u m neavoastră !

j. Alte situaţii *):

h.

Expunerea pe scurt a întâmpinărilor formulate şi a modului de soluţionare a
acestora, precum şi a contestaţiilor înaintate biroului electoral judeţean :

Preşedintele Biroului
Electoral al Secţiei de
Votare îşi scrie Numele
şi prenumele,
semnează şi aplică
alături în clar ştampila
Biroului Electoral al
Secţiei de Votare.

n
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i. Numărul ştampilelor cu menţiitnea „VOTAT" la începerea votării: se menţionează
dispariţia uneia sau mai multor ştampile, dacă este cazul, precum şi starea sigiliilor de
pe urne la încheierea v o tării:

- Num ărul de ştampile cu m enţiunea „VOTAT” la începerea votării:
5 bucăţi.

- Starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării:
INTACTE (sau au fost DISTRUSE)

ATENT1E ! Se va consemna dispariţia uneia sau mai m ultor ştampile

Locţiitorul Preşedintelui
Biroului Electoral al
Secţiei de Votare îşi
scrie Numele şi
prenumele şi
semnează.
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Apartenenţa politico (\mdá éste cazul)

Numele şi prenumele

Fiecare membru al
Biroului Electoral al
Secţiei de Votare îşi
scrie Numele şi
prenumele, apartenenţa
politică (unde este
cazul) şi se semnează.

\ , '

■>

:

v y

î
1

-

-«"»

.

Semnătură
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La p c r .j al proceuiltii-verbai:

- 5e menţionează dacă numărul buletinelor de vot găsite in urnă diferă de numărul alegătorilor care au votat, rezultat in urina
numărării semnăturilor din listele electorale permanente, din listele electorale suplimentare ji din extrasul din listele electorale:
- se menţionează dncă numărul buletinelor de vot găsite in toni adunat cu cel al buletinelor de vot neintrebuinţate ş-i celor
anulate diferă de numărul total de buletine de vot primite, precum şi orice alte incidente.

.
Secţia de votare iir.

Se completează de către dumneavoastră !

____________________________________ L ___________________________
Dacă aveţi cazul, la a c e st punct vor fi m enţionate şi explicate şi urm ătoarele
situaţii:
1. dacă la deschiderea pachetelor, există o diferenţă în plus sau în minus, faţă de
numărul de buletine de vot primite pe bază de proces-verbal. în acest caz, la
pct. e din P_SV se va înscrie numărul efectiv de buletine de vot primite, rezultat
din numărare, iar acest aspect se va menţiona în clar la pct. j;
2. dacă tableta semnalează ca atenţionare faptul că numărul de alegători din lista
permanentă menţionat de dvs. în P_SV la pct. a diferă de cel din Registrul
electoral, mai verficaţi încă o dată lista permanentă primită şi confirmaţi la pct. j
că numărul de alegători înscris la pct.a este numărul de alegători înscris în lista
permanentă primită, sau explicaţi eventualele diferenţe;
3. dacă numărul de buletine de vot găsite în urnă (nr. voturi valabil exprimate + nr.
voturi nule) este mai mic decât nr. de alegători prezenţi la urne rezultat din
numărarea semnăturilor de pe lista electorală permanentă, lista electorală
suplimentară şi extrasele din listele electorale, respectiv atunci când pct. b >
pct. c + pct. d , sau altfel spus, când pct. c < pct. b - pct.d. în această situaţie,
la pct. j va fi precizată şi explicată diferenţa numerică;
4. dacă numărul de buletine de vot primite este mai mare decât numărul de
buletine de vot găsite în urnă (nr. voturi valabil exprimate + nr. voturi nule)
adunat cu numărul de buletine de vot rămase neîntrebuinţate şi anulate,
respectiv dacă pct.e>pct.c+pct..d+pct.f, se va preciza şi explica în clar
diferenţa numerică;
5. dacă numărul de buletine de vot rămase neîntrebuinţate şi anulate diferă de
numărul de buletine de vot primite minus numărul de alegători prezenţi la urne,
respectiv
pct.f # pct.e - pct. b, aceasta necesită corecţie şi explicaţie la pct.j;
6. dacă diferenţa menţionată la situaţia nr. 3 diferă de cea menţionată la situaţia 4,
respectiv dacă pct.b-(pct.c+pct.d)#pct.e-(pct.c+pct.d+pct.f), aceasta necesită
corecţie şi explicaţie la pct.j;
7. dacă unui alegător i s-a dat la solicitarea acestuia încă un buletin de vot, după
ce primul a fost anulat, conform art 44 alin (12) din Legea 370/2004, se va face
menţiunea la pct. j. în această situaţie, buletinul de vot anulat se va include la
pct.f din P_SV;

8. dacă lipseşte semnătura unui membru al secţiei de votare, preşedintele SV
trebuie să menţioneze motivele care au împiedicat semnarea;
9. se vor menţiona orice alte incidente, precum şi orice corecturi efectuate pe un
P_SV datorită nerespectării corelaţiilor cifrice şi logice,cu precizarea că acestea
nu vor putea fi efectuate decât în baza unei Decizii a BEJ.

