
BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE COMUNALĂ NR. 85 

COMUNA TAMAŞI, JUDEŢUL BACĂU 

63 Nr. ........ din 14.06.2021 

PROCESVERBAL 

În prezenţa membrilor Biroului Electoral de Circumscriptie Comunala nr.85 
Tamasi, respectiv a domnului preşedinte - NEAGU SILVIU, a domnului locţiitor -
PADURARU ALEAXNDRU CATALIN, precum şi a reprezentanţilor competitorilor 
electorali în BEC nr.85 Tamasi, respectiv: 

- doamna Matasaru Anca -desemnată de Partidul Social Democrat;

- doamnul Vasiliu Marian - desemnat de Partidul Naţional Liberal;
- doamna Banu Niculina Alexandrina - desemnată de Partidul Uniunea Salvaţi

România; 

- domnul Ungureanu Iosif - desemnat de Alianta pentru Unirea Romanilor;

- domnul Cucerescu Ion - desemnat de Partidul Social Democrat;

- doamna Aniţei Loredana - desemnată de Partidul Uniunea Salvaţi România;

Domnul Preşedinte dă citire ordinii de zi a şedinţei: 

1. Tragerea la sorţi pentru stabilirea numărului de ordine de pe buletinul de
vot.

2. Contestaţia Partidului AUR, Filiala Bacau înregistrată sub nr. 66 din
14.06.2021 la BEC nr. 85 Tamasi referitoare la materialele electorale ale
Partidelor USR PLUS şi ALDE.

La primul punct de pe ordinea de zi, tragerea la sorţi pentru stabilirea
numărului de ordine de pe buletinul de vot, domnul Preşedinte aduce la cunoştinţă 
membrilor faptul că, potrivit art. 58, alin. 12 din Legea nr. 115/2015, cu 
modificările şi completările ulterioare, pentru stabilirea numărului de ordine de 
pe buletinele de vot care cuprind candidaţii pentru funcţia de primar se 
procedează la tragerea la sorţi care se face în prezenţa reprezentanţilor partidelor 
politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale sau organizaţii ale cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri care depun liste de candidaţi. 

În prezenţa membrilor BEC nr. 85 Tamaşi precum şi a patru candidaţi la funcţia de 
primar al comunei Tamaşi, respectiv Alistar Viorel - PMP, Ceasăr Constantin - PRO 
ROMANIA, Negoiţă Cristian Bogdan - AUR şi Tudorea Maricel - ALDE, s-a procedat la 
tragererea la sorţi în urma căreia s-a stabilit următoarea ordine pe buletinul de vot: 




