ANEXA 17

Raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale

Denumirea partidului politic PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN
Tipul procesului electoral - ALEGERI EUROPARLAMENTARE
Data desfășurării procesului electoral 26 MAI 2019

Venituri electorale
Numărul
candidaților din
Circumscripția electorală
circumscripția
electorală

Numele și prenumele
candidaților care au depus
contribuții electorale

Proveniența contribuțiilor
electorale ale candidaților
(venituri proprii, donații sau
împrumuturi)

BADEA MARIN

0

MERCEA VIOLETA

0

DIMA PETRICĂ

0

RIEGLER CORNELIU

0

DINU ADRIAN-MANUEL

0

ROMAN RODICA
DORINA
ZBĂGANU
GHEORGHIȚĂ
PETROȘEL CARMEN
DORINA
ZDROBIȘ COSTICĂ
MĂNOIU REMUSFLORIN

ROMÂNIA

28

Cuantumul total al contribuțiilor
Cuantumul total al
Cuantumul total al
Cuantumul total al
electorale provenite din transferul
contribuțiilor electorale ale contribuțiilor electorale contribuțiilor electorale ale fondurilor obținute în afara perioadei
candidaților provenite din
ale candidaților
candidaților provenite din
electorale virate în contul bancar
venituri proprii
provenite din donații
împrumuturi
județean sau al municipiului
București

0
0
0
0
0

OPREA MARIUS MIHAI

0

CARAȘ TEODOR

0

SCURTU FILOFTEIA

0

OANCĂ SAMIR
SANDU CONSTANTINLIVIU
GIUREA GEORGETA
DAN-TUDOR CARMENMIHAELA
ROTARU ILIE

0

NEAMȚU NICOLETA

0

OANA PAUL
UȚANU GEORGIANAMIHAELA

0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

IOSIF NICOLAE
ROTARU MIHAELADENIS
DRAGOMIR GABRIELAALICE
MARTIN IONELACRISTINA

0

ȚICLEANU MĂDĂLINA

0

TĂNASE CONSTANTIN

0

NAE EMIL-MARIAN

0

0
0
0

Cuantumul total al veniturilor electorale în circumscripția electorală

TOTAL GENERAL

0
Cheltuieli electorale

Cuantumul total
al cheltuielilor
pentru producţia
Cuantumul total al
şi difuzarea
cheltuielilor pentru
Circumscripția
Cuantumul total al cheltuielilor
materialelor de
producţia şi difuzarea
electorală/Nivelul central
pentru cercetări sociologice
propagandă
materialelor de propagandă
electorală la
electorală online
radio, televiziune
şi în presa scrisă

ROMÂNIA

0

0

Cuantumul total al cheltuielilor în circumscripția electorală/la nivel central
…
Cuantumul total al veniturilor electorale
Cuantumul total al cheltuielilor electorale
Numele și prenumele mandatarului financiar coordonator

0

Cuantumul total al
cheltuielilor pentru afișe
electorale

0

Cuantumul total al
cheltuielilor pentru
închirierea de spaţii şi
echipamente şi cheltuielilor
de protocol destinate
Cuantumul total al
organizării de evenimente
cheltuielilor pentru
cu tematică politică,
broşuri, pliante şi alte
economică, culturală sau
materiale de propagandă
socială, pentru transport şi
electorală tipărite
cazare, pentru asistenţă
juridică şi alte tipuri de
consultanţă, precum şi
pentru plata serviciilor
mandatarilor financiari
0

0
0
…
0
0
TODOR OLGA

Semnătura mandatarului financiar coordonator
Data întocmirii raportului detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale

08.06.2019

Cuantumul total al cheltuielilor
pentru comisioane bancare

0

