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ROMÂNIA 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII 

UNIVERSITATEA “BOGDAN VODĂ” DIN CLUJ-NAPOCA 

RO 400560 Cluj-Napoca ▪ Str.Gr.Alexandrescu nr. 26 A 

Tel: 0264- 431628 ▪ Fax: 0264- 591830 

Site: www.ubv.ro   E-mail: ubv@ubv.ro 

 

 

 

PROCES-VERBAL  

privind consemnarea rezultatului referendumului din data de 21 DECEMBRIE 

2019, organizat la nivelul instituției de învățământ superior: UNIVERSITATEA 

BOGDAN VODĂ DIN CLUJ-NAPOCA pentru alegerea modalității de 

desemnare a rectorului 

 

 
a. numărul total al alegătorilor prevăzuți în listele electorale existente în secția de 

votare:27 

b. numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale 

existente în secția de votare;27 

c. numărul total al buletinelor de vot primite de către biroul electoral ale secției de 

votare obținut prin însumarea datelor, cu verificarea respectării formulei: 

pct. c >/= pct. d + pct. e + pct. f + pct. g; 30 

 

d. numărul total al buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate, obținut prin însumarea 

datelor similare din procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secțiilor de 

votare;3 

e. numărul total al voturilor valabil exprimate obținut prin însumarea datelor similare 

din procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare, cu 

verificarea respectării formulei: 

pct. e < / [pct. b - (pct. f + pct. g)]; pct. e = suma voturilor valabil exprimate la pct. h; 

27 

 

f. numărul total al voturilor nule obținut prin însumarea datelor similare din procesele-

verbale întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare; 0 

g. numărul total al voturilor albe obținut prin însumarea datelor similare din 

procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare; 1 

h. numărul total al voturilor valabil exprimate pentru fiecare opțiune, rezultat din 

însumarea datelor similare din procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale 

secțiilor de votare, din care: 26 

h1. numărul total al voturilor valabil exprimate pentru opțiunea "pe bază de concurs 

public"; 2 

h2. numărul total al voturilor valabil exprimate pentru opțiunea "pe bază de alegeri 

generale, prin vot universal, direct, secret și egal";24 
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i. Expunerea  pe scurt a întâmplărilor, contestațiilor și a modului de soluționare a lor, 

precum și a contestațiilor înaintate Birului electoral al secției de votare; Nu au existat 

incidente sau contestații în legătură cu desfășurarea referendumului 

j. Starea sigiliului de pe urma încheierii votării, perfectă. 

Procesul-verbal s-a încheiat azi 21.12.2019 la ora 10,45, în 4 exemplare originale, 

unul pentru senatul universitar, unul pentru Consiliul de Administrație, unul pentru 

Ministerul Educației și Cercetării și unul pentru Biroul Electoral al Universității 

Bogdan Vodă din Cluj-Napoca. 

 

 

 

 

 

   

 

Președintele biroului electoral al universității,  

Lector univ.dr. Ban Tiberiu 

 

 

 

Locțiitorul președintelui biroului electoral al 

universității,  

Lector univ.dr. Purdea Laura Andreea 

 

 

 

Membrii biroului electoral al universității: 

Conf.univ.dr. Vlad Daniel-Valerius 

Lector univ.sp. But-Căpușan Avram  

Lozer Ana-Maria,student an II Facultatea de 

Științe Economice   

 


