Corpul Experţilor Contabili şi
Contabililor Autorizaţi din România
Filiala Suceava
Nr. 502 din 22.03.2018

Proces verbal
al operaţiunii de numărare a voturilor şi de stabilire a rezultatului votării
privind alegerile pentru funcţia de membru al Consiliului filialei/preşedinte al
comisiei de disciplină/membru al comisiei de disciplină a
filialei CECCAR SUCEAVA
mandatul 2018-2022

În baza prevederilor:
- art.33,34,35,36 din Procedura de alegeri
Comisia electorală aprobată prin Hotărârea Consiliului filialei nr.18/82 din 14.03.2018, cu
următoarea componenţă:
Nume şi Prenume

-

funcţia,

1. LICURICI IRINA – membru
2. CLIMESCU ADRIANA MARIA – membru
3. GRIGORE MONA – LUISA – membru
a intocmit lista membrilor cu drept de vot la 28.02.2018 şi după deschiderea urnelor şi
numărarea voturilor certifică următoarele:
a)
b)
c)
d)
e)

numărul membrilor cu drept de vot, potrivit listelor de alegători: 393
numărul alegătorilor prezenţi la vot: 137
numărul total al voturilor valabil exprimate: 136
numărul voturilor nule: 1
numărul voturilor obţinute de fiecare candidat în parte pentru funcţia de:
Membru în Consiliul filialei:
Categoria experţi contabili:
1. RAŢĂ ANDA VIOLETA: 128
2. VRANĂU SORINA GABRIELA: 132
Categoria contabili autorizaţi:
1. CÎRSTEAN CORNELIU: 128

Preşedinte al Comisiei de disciplină a filialei:
1.MUNTEAN ELENA DOINA: 134
Membru în Comisia de disciplină a filialei:
1. ARTIMON ELENA: 126
2. BLAJ DOINA: 133
3. OLENICI SIMONA MIHAELA: 128

1

f) numărul total al buletinelor de vot imprimate: 393
g) numărul buletinelor de vot rămase nefolosite şi anulate:

256

Având în vedere numărul de voturi obţinut de fiecare candidat în parte, locurile vacante
se vor ocupa în ordine descrescătoare a voturilor valabil exprimate, pentru funcţia de:
- membru în Consiliul filialei:
A.Categoria profesională: experţi contabili:
1.VRANĂU SORINA GABRIELA membru titular
2. RAŢĂ ANDA VIOLETA membru supleant

B.Categoria profesională: contabili autorizaţi:
1.CÎRSTEAN CORNELIU membru titular
C.Preşedinte al Comisiei de disciplină a filialei:
1 MUNTEAN ELENA DOINA

D.Membru al Comisiei de disciplină a filialei:
1. BLAJ DOINA membru titular
2.OLENICI SIMONA MIHAELA membru supleant
3.ARTIMON ELENA membru supleant

Întocmit astăzi 22.03.2018, în 2 (două) exemplare originale, unul pentru Consiliul filialei
şi unul pentru Consiliul Superior al Corpului.
Comisia electorală
Numele, prenumele
1. LICURICI IRINA
2. CLIMESCU ADRIANA MARIA
3. GRIGORE MONA LUISA

Funcţia
membru
membru
membru
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Semnătura
Semnatura olografa
Semnatura olografa
Semnatura olografa

