ANEXA 15a – Proces verbal al comisiei electorale
PROCES VERBAL
privind consemnarea rezultatului alegerilor academice din data de ................., turul …organizate
în cadrul Departamentului de ..................................................................................................................
al Facultății de ……………………………………………………………………………… pentru alegerea
DIRECTORULUI DE DEPATAMENT
Comisia electorală a Facultății de ___________________________ constată următoarele:
a.
b.
c.
d.
e.

Numărul total al alegătorilor prevăzut în listele electorale existente în
secţia de votare
Numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale existente în
secţia de votare, care s-au prezentat la urne
Numărul buletinelor de vot primite de către comisia electorală a secţiei
de votare, cu verificarea respectării formulei: pct. c >/= pct. d + pct. e +
pct. f + pct. g;
Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi care au fost anulate;
Numărul total al voturilor valabil exprimate, cu verificarea respectării
formulei: pct. e = [pct. b - (pct. f + pct. g)];

f. Numărul voturilor anulate
g. Numărul voturilor albe;
h. Numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare candidat
1
2
3
…..
Expunerea pe scurt a întâmpinărilor, contestațiilor şi a modului de
soluționare a lor, precum şi a contestațiilor înaintate biroului electoral
al secției de votare;
i.

Starea sigiliului de pe urnă la încheierea votării.

-

-

j.
Președintele
Comisiei electorale ………….………………….

Locțiitor ………………………………..

Semnătura .......................................................

Semnătura………………….………………….

Membrii Comisiei electorale (Nume prenume, semnătură)
….................................................................................................................
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………

ANEXA 15a – Proces verbal al comisiei electorale – consiliul departamentului
PROCES VERBAL
privind consemnarea rezultatului alegerilor academice din data de ................., turul … organizate
la nivelul Departamentului …………………………………………………..... din cadrul Facultății de
………………………………………………………………………………

pentru alegerea CONSILILUI

DEPARTAMENTULUI ……………………………………………..………………………..
Comisia electorală a Facultății de ___________________________ constată următoarele:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

i.

Numărul total al alegătorilor prevăzut în listele electorale existente în
secţia de votare
Numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale existente în
secţia de votare, care s-au prezentat la urne
Numărul buletinelor de vot primite de către comisia electorală a secţiei
de votare, cu verificarea respectării formulei: pct. c >/= pct. d + pct. e +
pct. f + pct. g;
Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi care au fost anulate;
Numărul total al voturilor valabil exprimate,
Numărul voturilor anulate
Numărul voturilor albe;
Numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare candidat

Expunerea pe scurt a întâmpinărilor, contestațiilor şi a modului de
soluționare a lor, precum şi a contestațiilor înaintate biroului electoral al
secției de votare;
Starea sigiliului de pe urnă la încheierea votării.

-

j.

Președintele
Comisiei electorale ………………………….
Semnătura ..................................................

Locțiitor…………… ………..…………
Semnătura………………….………………….

Membrii Comisiei electorale (Nume prenume, semnătură)
….................................................................................................................
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………

ANEXA 15a – Proces verbal al comisiei electorale – consiliul facultății

PROCES VERBAL
privind consemnarea rezultatului alegerilor academice din data de ................., turul … organizate
la nivelul Facultății de …………………………………………………………………… pentru alegerea
cadrelor didactice/cercetătorilor în CONSILILUL FACULTĂȚII
Comisia electorală a Facultății de _______________________________ constată următoarele:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

i.

Numărul total al alegătorilor prevăzut în listele electorale existente în
secţia de votare
Numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale existente în
secţia de votare, care s-au prezentat la urne
Numărul buletinelor de vot primite de către comisia electorală a secţiei
de votare, cu verificarea respectării formulei: pct. c >/= pct. d + pct. e +
pct. f + pct. g;
Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi care au fost anulate;
Numărul total al voturilor valabil exprimate
Numărul voturilor anulate
Numărul voturilor albe;
Numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare candidat
Departamentul
1
.2.
Departamentul
1.
2..
Expunerea pe scurt a întâmpinărilor, contestațiilor şi a modului de
soluționare a lor, precum şi a contestațiilor înaintate biroului electoral al
secției de votare;
Starea sigiliului de pe urnă la încheierea votării.

-

j.

Președintele
Comisiei electorale ………………………….
Semnătura ..................................................

Locțiitor ………………………..…..…
Semnătura………………….………………….

Membrii Comisiei electorale (Nume prenume, semnătură)
….................................................................................................................
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………

ANEXA 15a – Proces verbal al comisiei electorale – IOSUD

PROCES VERBAL
privind consemnarea rezultatului alegerilor academice din data de ................., turul … organizate
la nivelul IOSUD-UAB pentru alegerea membrilor – conducători de doctorat în CSUD.
Comisia electorală a IOSUD-UAB constată următoarele:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

i.

Numărul total al alegătorilor prevăzut în listele electorale existente în
secţia de votare
Numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale existente în
secţia de votare, care s-au prezentat la urne
Numărul buletinelor de vot primite de către comisia electorală a secţiei
de votare, cu verificarea respectării formulei: pct. c >/= pct. d + pct. e +
pct. f + pct. g;
Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi care au fost anulate;
Numărul total al voturilor valabil exprimate
Numărul voturilor anulate
Numărul voturilor albe;
Numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare candidat
Departamentul
1
.2.
Departamentul
1.
2..
Expunerea pe scurt a întâmpinărilor, contestațiilor şi a modului de
soluționare a lor, precum şi a contestațiilor înaintate biroului electoral al
secției de votare;
Starea sigiliului de pe urnă la încheierea votării.

-

j.

Președintele
Comisiei electorale ………………………….
Semnătura ..................................................

Locțiitor ………………………..…..…
Semnătura………………….………………….

Membrii Comisiei electorale (Nume prenume, semnătură)
….................................................................................................................
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………

ANEXA 15a – Proces verbal al comisiei electorale – senat
PROCES VERBAL
privind consemnarea rezultatului alegerilor academice din data de ................., turul … organizate
la nivelul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pentru alegerea cadrelor didactice și
cercetători în SENATULUI Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Comisia electorală a UAB constată următoarele:
Numărul total al alegătorilor prevăzut în listele electorale existente în
secţia de votare
Numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale existente în
b.
secţia de votare, care s-au prezentat la urne
Numărul buletinelor de vot primite de către comisia electorală a secţiei
c. de votare, cu verificarea respectării formulei: pct. c >/= pct. d + pct. e +
pct. f + pct. g;
d. Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi care au fost anulate;
Numărul total al voturilor valabil exprimate,
e.
a.

f. Numărul voturilor anulate
g. Numărul voturilor albe;
h. Numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare candidat
Facultatea
1
..
Facultatea
1.
..
Expunerea pe scurt a întâmpinărilor, contestațiilor şi a modului de
i. soluționare a lor, precum şi a contestațiilor înaintate biroului electoral al
secției de votare;
Starea sigiliului de pe urnă la încheierea votării.
j.

-

Președintele
Comisiei electorale ………………………….
Semnătura .....................................................

Locțiitor ………..………………………….…
Semnătura………………….………………….

Membrii Comisiei electorale (Nume prenume, semnătură)
….................................................................................................................
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………

ANEXA 15a – Proces verbal al comisiei electorale pentru alegerea rectorului
PROCES VERBAL
privind consemnarea rezultatului alegerilor academice din data de ................., turul … organizate
la nivelul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

pentru alegerea RECTORULUI

Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Comisia electorală a universității (CEU) constată următoarele:
Numărul total al alegătorilor prevăzut în listele electorale existente în
secţia de votare
Numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale existente în
b.
secţia de votare, care s-au prezentat la urne
Numărul buletinelor de vot primite de către comisia electorală a secţiei
c. de votare, cu verificarea respectării formulei: pct. c >/= pct. d + pct. e +
pct. f + pct. g;
d. Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi care au fost anulate;
Numărul total al voturilor valabil exprimate
e.
a.

f. Numărul voturilor anulate
g. Numărul voturilor albe;
h. Numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare candidat
1.
2.
…
i.

Expunerea pe scurt a întâmpinărilor, contestațiilor şi a modului de
soluționare a lor, precum şi a contestațiilor înaintate biroului electoral al
secției de votare;
Starea sigiliului de pe urnă la încheierea votării.

-

j.

Președintele
Comisiei electorale …………………………….
Semnătura ..................................................

Locțiitor ……………. ………..…………
Semnătura………………….………………….

Membrii Comisiei electorale (Nume prenume, semnătură)
….................................................................................................................
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………

ANEXA 15a – Proces verbal al comisiei electorale a studenților pentru alegerile studenților în consiliul
facultății/CSUD
PROCES VERBAL
al Comisiei electorale a studenților
privind consemnarea rezultatului alegerilor academice din data de ................., turul … organizate
pentru

alegerea

studenților/doctoranzilor

în

CONSILIUL

FACULTĂȚII

DE

…………………………………………………………………………………………………….……………
CSUD.
Comisia electorală a studenților constată următoarele:
Numărul total al alegătorilor prevăzut în listele electorale existente în
secţia de votare
Numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale existente în
b.
secţia de votare, care s-au prezentat la urne
Numărul buletinelor de vot primite de către comisia electorală a secţiei
c. de votare, cu verificarea respectării formulei: pct. c >/= pct. d + pct. e +
pct. f + pct. g;
d. Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi care au fost anulate;
Numărul total al voturilor valabil exprimate,
e.
a.

f. Numărul voturilor anulate
g. Numărul voturilor albe;
h. Numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare candidat
Departament
1
..
Departament
1.
..
Expunerea pe scurt a întâmpinărilor, contestațiilor şi a modului de
i. soluționare a lor, precum şi a contestațiilor înaintate biroului electoral
al secției de votare;
Starea sigiliului de pe urnă la încheierea votării.
j.

-

Președintele
electorale ………………………….
Semnătura ..................................................

Comisiei
Locțiitor …………………………...…………
Semnătura………………….………………….

Membrii Comisiei electorale (Nume prenume, semnătură)
….................................................................................................................
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………

/

ANEXA 15a – Proces verbal al comisiei electorale a studenților pentru alegerile studenților în senat
PROCES VERBAL
al Comisiei electorale a studenților
privind consemnarea rezultatului alegerilor academice din data de ................., turul … organizate
la nivelul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pentru alegerea membrilor – studenți în SENATULUI Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Comisia electorală a studenților constată următoarele:
Numărul total al alegătorilor prevăzut în listele electorale existente în
secţia de votare
Numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale existente în
b.
secţia de votare, care s-au prezentat la urne
Numărul buletinelor de vot primite de către comisia electorală a secţiei
c. de votare, cu verificarea respectării formulei: pct. c >/= pct. d + pct. e +
pct. f + pct. g;
d. Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi care au fost anulate;
Numărul total al voturilor valabil exprimate
e.
a.

f. Numărul voturilor anulate
g. Numărul voturilor albe;
h. Numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare candidat
Facultatea
1
..
Facultatea
1.
..
Expunerea pe scurt a întâmpinărilor, contestațiilor şi a modului de
i. soluționare a lor, precum şi a contestațiilor înaintate biroului electoral al
secției de votare;
Starea sigiliului de pe urnă la încheierea votării.
j.

-

Președintele
Comisiei electorale ………………………….
Semnătura ..................................................

Locțiitor ……………. ………..…………
Semnătura………………….………………….

Membrii Comisiei electorale (Nume prenume, semnătură)
….................................................................................................................
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………

