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Nr.3598/39/10.08.2020          Nr. operator date cu caracter personal 2516                                                                          

 

 

 

P R O C E S - V E R B A L   NR. 2 

din 10 august 2020 

încheiat cu ocazia 

desemnării preşedinților birourilor electorale de circumscripţie  

şi a locţiitorilor  acestora – prin înlocuire 

privind alegerile pentru autoritățile administrației publice locale  

din anul 2020  

 

Prin Hotărârea de Guvern  nr. 135 din 16 iulie 2020 privind stabilirea datei alegerilor 

pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru 

buna organizare și desfășurare a acestora, s-a stabilit data de duminică 27 septembrie 2020, ca 

dată pentru desfăşurarea alegerilor autorităţilor administrative publice locale pentru: 

a) consiliile locale ale comunelor, ale orașelor, ale municipiilor și ale sectoarelor 

municipiului București, precum și pentru primari 

b) Consiliul General al Municipiului București, precum și pentru primarul general al 

municipiului București; 

c) consiliile județene, precum și pentru președinții consiliilor județene. 

 

 Văzând dispoziţiile art. 26 alin. (5) din Legea   nr. 115/2015 din 19 mai 2015 pentru 

alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, cu modificările și completările ulterioare referitoare la modul de întocmire a 

Listei magistraților și cea a celorlalți juriști care îndeplinesc condițiile prevăzute de alin. (5^1) din 

legea mai sus evocată, 

 Având în vedere următoarele cereri de renunțare la funcțiile de președinte/locțiitor în biroul 

electoral de circumscripție: 

1. Doamna Oaneș Corina Raluca, prin cererea nr. 3577/39/10.08.2020, arată că solicită 

retragerea de pe lista magistraților desemnați președinți ai birourilor electorale de 

circumscripție sau locțiitori ai acestora, din motive medicale. 

Prin procesul-verbal nr. 1 din 07.08.2020, a fost desemnată prin tragere la sorți în funcția 

de locțiitor al președintelui de circumscripție electorală nr. 1 Zalău. 

 

 

TRIBUNALUL SĂLAJ 

Zalău, str. Tudor Vladimirescu, nr. 10, 

judeţul Sălaj, 

telefon/fax 0260611085, e-mail:trsj@just.ro 
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2. Doamna Contraș Claudia Dorina, prin cererea nr. 3589/39/10.08.2020, arată că nu va 

putea îndeplini funcția de președinte la circumscripția electorală nr. 2 din Cehu-

Silvaniei, din motive de distanță mare față de localitatea de domiciliu, neavând mijloc de 

transport pentru deplasarea pe ruta Zalău-Cehu Silvaniei. 

Solicită numirea la o altă circumscripție în apropierea domiciliului său -Zalău, în 

limita posibilității. 

3. Doamna Balmoș Teodora, prin cererea nr. 3576/39/10.08.2020, arată că renunță la 

calitatea de președinte al Biroului electoral de circumscripție nr. 3 JIBOU. 

4. Doamna Murășan Florina Maria, prin cererea nr. 3578/39/10.08.2020,  arată că nu va 

putea îndeplini funcția de locțiitor al președintelui de circumscripție electorală nr. 6 

din  ALMAȘU, aflându-se în această perioadă în C.O. 

5. Doamna Tonko Judit, prin cererea nr. 3575/39/10.08.2020, solicită înlocuirea sa în 

funcția de locțiitor al președintelui la circumscripție electorală nr. 13 BOGHIȘ, soțul 

ei aflându-se pe lista candidaților din partea UDMR pentru funcția de consilier local – 

comuna Boghiș precum și din motive de sănătate. 

6. Doamna Bălaș Gemina-Marina, prin cererea nr. 3582/39/10.08.2020, solicită înlocuirea 

sa în funcția de președinte al circumscripției electorale nr. 27 Fildu de Jos, fiind 

plecată din localitate în această perioadă. 

7. Doamna Petho Alina-Mariana, prin cererea nr. 3583/39/10.08.2020, solicită înlocuirea sa 

în funcția de președinte la circumscripția electorală nr. 30 - HALMĂȘD, Precizează 

că și-a exprimat acordul pentru participarea la tragerea la sorți pentru funcția de 

președinte/locțiitor al biroului de circumscripție nr. 4 Șimleu Silvaniei și nu are 

posibilitatea de a se deplasa în localitatea Halmășd. Mai arată că are responsabilități de 

serviciu în cadrul Primăriei orașului Șimleu Silvaniei. 

8. Doamna Sălincean Viorica, prin cererea nr. 3584/39/10.08.2020, arată că refuză din 

motive personale funcția de locțiitor al președintelui de circumscripție electorală nr. 

46 POIANA BLENCHII, fiind plecată din localitate din motive familiale și nu poate 

asigura prezența, fiind plecată în Cluj-Napoca la fiica sa care are nevoie de ajutorul său 

în îngrijirea copilului. 

9. Doamna Cîmpean Felicia, prin cererea nr. 3580/39/10.08.2020, solicită aprobarea 

demisiei sale din funcția de președinte al circumscripției electorale nr. 53 SURDUC, 

soțul ei  aflându-se pe lista candidaților din partea unui partid pentru funcția de consilier 

local. 

10. Doamna Roman Bianca Mariana, prin cererea nr. 3597/39/10.08.2020, solicită 

acceptarea demisiei sale din funcția de locțiitor al  președintelui circumscripției 

electorale nr. 53 SURDUC, din motive personale – are un copil de 1 an și 7 luni pe 

care nu are cui să-l lase în grijă și este profesor, astfel că la 1 septembrie va fi 

nevoită să se întoarcă la catedră. 

 

Analizând cererile de mai sus, prin care se renunță la calitatea de președinte/locțiitor în 

birourile electorale de circumscripție, în temeiul art. 26 alin. (5) din Legea   nr. 115/2015, se ia act 

de renunțarea la funcția de președinte/locțiitor desemnat în birourile electorale de circumscripție 

pentru persoanele de mai sus.    

 

Președintele Tribunalului Sălaj procedează la desemnarea prin înlocuirea preşedinţilor 

birourilor electorale de circumscripţie și a locţiitorilor acestora pentru care s-a luat act de 
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renunțarea la funcții,  prin tragere la sorți din lista juriștilor, a experților licențiați în alte domenii 

sau a celor care au la bază învățământul general obligatori, potrivit dispozițiilor art. 26alin. (5) 

din Legea nr. 115/2015, pe baza criteriului apropierii domiciliului sau reşedinţei de localitatea sau 

subdiviziunea administrativ-teritorială în care va funcţiona biroul electoral de circumscripţie. 

În baza Listei finale a persoanelor care nu fac parte din nici un partid politic pentru a fi 

desemnate ca preşedinte şi locţiitor la circumscripţiile electorale întocmită cu respectarea 

condiţiilor legale, în urma tragerilor la sorţi, au fost desemnate PRIN ÎNLOCUIRE următoarele 

persoane : 

 

Circumscripţia nr. 1 ZALĂU 

- Locţiitor - ȘTIRB ILEANA - în loc de -  Oaneș Corina Raluca 

 

Circumscripţia nr. 2 CEHU SILVANIEI 

 

- Preşedinte  RAȚIU IOAN – în loc de– Contraș Dorina Claudia  

 

Circumscripţia nr. 3 JIBOU 

- Preşedinte  - VESCAN RALUCA CRISTINA – în loc de– Balmoș Teodora 

 

Circumscripţia nr. 6 ALMAŞU 

- Locţiitor  - UNGUR VONICA ALINA – în loc de- Murășan Florina Maria 

 

Circumscripţia nr. 13. BOGHIŞ 

- Locţiitor - SZABO KATALIN-  în loc de Tonko  Iudit 

 

 

Circumscripţia nr. 27 FILDU DE JOS 

- Preşedinte – NIȚĂ SILVIU IONUȚ – în loc de Bălaș Gemina Marina 

 

 

Circumscripţia nr. 30 HALMĂŞD 

- Preşedinte –HAIDUC DUMITRU -în loc de -  Petho  Alina Mariana 

 

 

Circumscripţia nr. 46 POIANA BLENCHII   

- Locţiitor - TEGLAȘ GABRIELA- în loc de - Sălincean Viorica 

 

 

Circumscripţia nr. 53 SURDUC   

- Preşedinte  – COLȚEA MARIA – în loc de - Câmpean Felicia 

- Locţiitor -  ȘOLOMONEAN CRINA IOANA – în loc de - Roman Bianca 

Mariana 

 

 

 Cu privire la cererea nr. 3602/39/10.08.2020 formulată de domnul Sopronyi Robert-Istvan, 

prin care acesta arată faptul că locțiitorul președintelui biroului de circumscripție electorală nr. 54 
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ȘAMȘUD – doamna Sarossi Kinga s-a retras din funcție și solicită schimbarea desemnării sale în 

calitate de locțiitor, de la  Biroul electoral de circumscripție nr. 55 Sărmășag, la Biroul electoral de 

circumscripție nr. 54 Șamșud, arătând că are calitatea de secretar general al comunei Șamșud. 

Se constată că până la ora 15:00, azi 10.08.2020, la Tribunalul Sălaj nu a fost înregistrată o 

cerere formulată de către doamna Sarossi Kinga prin care să solicite înlocuirea sa în funcția de   

locțiitor al președintelui biroului de circumscripție electorală nr. 54 ȘAMȘUD. 

Astfel fiind, cererea domnului Sapronyi Robert – Istvan, este respinsă ca inadmisibilă. 

 

Persoanele prezente în ședința publică, nu au de făcut obiecțiuni cu privire la modul de 

desfășurare a tragerii la sorți. 

Potrivit prevederilor art. 26 al.(11) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor 

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

precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 

prezentul proces-verbal constituie act de învestitură. 

Comunicarea se va face în scris persoanelor interesate. 

  

Încheiat azi 10 august 2020, ora 15:00, la sediul Tribunalului Sălaj. 

 

 

 PREŞEDINTE AL TRIBUNALULUI SĂLAJ,                         PRIM-GREFIER, 

          Judecător Ioana-Diana HODIȘ                                    Daniela CHICHIŞAN 

 

 

 

 

 

 

Confidenţial. Date cu caracter personal prelucrate în conf. cu prev.Legii 129/2018/ Regulamentului 

U.E.679/2016 

 


