
Anexa nr. 1

Nr. crt.
Denumirea partidului politic/alianței politice/alianței electorale/organizației 

cetățenilor români aparținând minorităților naționale

Nr. candidați la 

funcţia de consilier 

local 

Candidat la funcția 

de primar *****)

Listă completă 

******)
Nr.candidați în circumscripție

1 2 3 4 5 6 (col.3+col.4)

1 PARTIDUL VERDE 25 0 0 25

2 PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 27 1 1 28

3 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 27 1 1 28

4 ALIANȚA USR-PLUS 27 1 1 28

5 ALIANȚA ELECTORALĂ PRO CARAȘ-SEVERIN 27 1 1 28

6 PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT 11 1 0 12

7 PARTIDUL ROMÂNIA MARE 12 1 0 13

8 PARTIDUL PUTERII UMANISTE 27 1 1 28

9 PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN 27 1 1 28

10 PARTIDUL FORȚA IDENTITĂȚII NAȚIONALE 5 0 0 5

*****) se va completa cu cifra 1 dacă partidul are candidat, iar cu cifra 0 dacă nu are candidat.

******) se va completa cu cifra 1 dacă partidul are listă completă, iar cu cifra 0 dacă nu are listă completă.

CENTRALIZATOR CANDIDATURI DEFINITIVE _municipiul Reșița_**), JUDEȚUL Caraș- Severin_*)

****) se va înscrie numărul candidaturilor necesare pentru a avea listă completă, din Anexa nr. 3.

Notă

Dacă în respectiva circumscripţie au depus candidaturi şi alte partide politice, alianțe politice, alianţe electorale, organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, denumirea acestora se va 

înscrie, începând cu nr. crt. 6, înscriindu-se denumirea lor integrală, cu majuscule, în font Times New Roman 9.

Comunicarea listelor complete de către Biroul electoral de circumscripție municipală Reșița,  către Biroul electoral de circumscripție județeană 

Nr. de mandate de consilier local din___municipiul Reșița__**) este de __21___***), iar numărul de candidați necesari pentru a avea listă completă este de __27__****)

*) se va înscrie denumirea județului.

**) se va înscrie „comuna”, „oraşul”, „municipiul”, după caz, urmat de denumirea respectivei unităţi administrativ-teritoriale.

***) se va înscrie numărul de consilieri locali stabiliţi potrivit OUG nr. 57/2019, prin ordin al prefectului.


