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Proces verbal

Jud' Octavian Adrian Popescu * pregedinte al Biroului Electoral de
Circumscriplie Cornunala nr. 79 Valea Lunga,

In terneiul dispoziliilor art. 30 alin. (5) din Legea nr. 1l 512015 pentru
alegerea autorit[1ilor adrninistraliei publice locale, pentru modificarea Legii
administraliei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si
completarea Legii nr.39312004 privind Statutul alegilor locali, cu referire la pct.
82 al Programului calendaristic pentru realizarea acfiunilor necesare organizdrii
si desf6gur5rii in bune condilii a alegerilor pentru autorit5tile administraliei
publice locale din anul 2020, aprobat prin HC nr.576ftAZA,

VIzfind prevederile art. 3 alin. (2) din Hotirdrea Biroului Electoral
Central nr. 77 fi4.A9,2A20,

Avdnd in vedere adresa nr. 476119.09.2020 a Biroului Electoral de
Circumscripfie Jude{eand nr. 16 D6mbovila,

Art. I. Proceddnd la stabilirea numdrului de candida{i propuqi de fiecare
partid politic, alianli politica, alian{l electorala si organiza{ie a cetE{enilor
apar[in6nd minoritllilor nalionale care participa la alegeri pe raza comunei
Valea Lunga, rezultatul este urm[torul:

l. Partidul Social Democrat * pr'opunere de candidatura pentru funclia de
pregedinte al Consiliului Jude{ean Ddmbovila, propunere de candidaturi pentru
func{ia de consilier jude{ean, propuneri de candidatura pentru func{ia de primar
si propuneri de candidaturi pentru functia de consilier local * 62 candidali.

2. Partidul National Liberal * propunere de candidatura pentru funclia de
pregedinte al Consiliului Jude{ean Ddmbovila, propunere de candidaturi pentru
funclia de consilier jude{ean, propunere de candidaturd pentru funclia de primar
si propuneri de candidaturi pentru funcfia de consilier local * 62 candida{i.



3. partidul PRo. Rcr.manin * propunere de candidatura pentru funcfia de
prcEcdintc al Consiliului Judelean Df;mbcrvila, prCIpunere de candidaturi pentru
func{ia de corisilier j.u.detean, propunere cle *und'i,luiura pentru functia de primar
si propuneri de candidaturi pentru lunctia de consilier local - 62 candidati.

4' Partidul Miscarea Populara * propunerc cle candiclatura pentru functia de
presedinte al Consiliului Judetean Darnbovila, propuneri de canclidaturi pentru
functia de consilier judctean * 44 cnndidnti.

5' Partidul llcologist Rontan * propunere clc cancliclatura pentru functia de
presedinte al Consiliului Judetean Darntrovita, propuneri de canclidaturi pentru
functia de corrsilicr jucletean * 44 cancliclati.

6. Partidul Putcrii Urttanistc Social Liberale * propunere de candiclatura
pentru functia dc presedinte al Consiliului Judetean 

-Dambovita, 
propunere de

candidaturi pentru functia de consilier judetean * 44 candidati.
7. Partidul Alianta Liberalilor si Democralilor * propunere cle candidatura

pentru lirnctia de presedinte al Consiliului Jueletean bambovita, propunere de
candidaturi pentru functia de consilier judetean * 43 candidati.

8. Partidul Rornania Mare * propunere de candidatura pentru functia de
presedinte al Consiliului Judetean Dambovita, propunere de iandiclaturi pentru
functia de consilier judetean - 26 candidati.

9. Alianta pentru Unitatea Romilor *propunere de candidaturi pentru functia
de consilierjudetean * I I candidati.

10. Alianla Electorala USR-PLUS * propunere de candidatura pentru funcfia
de pregedinte al Consiliului Judelean-Ddmbovila, propunere de candidaturi
pentru funclia de consilier jude{ean * 11 candidali.

Art. 2. Prezentul proces verbal se adduce la cunostinta publica prin afisare
la sediul Biroului electoral de circumscriptie nr. 79 Valea Lunga si postarea pe
pagina de internet a Primariei Valea Lunga

PRESEDINTE,


