INSTRUIREA

PREȘEDINȚILOR BIROURILOR
ELECTORALE ALE SECȚIILOR DE
VOTARE ȘI A LOCȚIITORILOR
ACESTORA
cu privire la sarcinile ce le revin în vederea organizării și
desfășurării în bune condiții a
alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale
din anul 2020

LEGISLAȚIA ELECTORALĂ
Actele normative care stabilesc cadrul juridic necesar pentru
organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice
locale din anul 2020



LEGEA nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru
modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și
completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările
ulterioare;



LEGEA nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru
organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente;



LEGEA nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale și
pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ;



LEGEA nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile administrației publice
locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestora;

LEGISLAȚIA ELECTORALĂ
Actele normative care stabilesc cadrul juridic necesar pentru
organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice
locale din anul 2020



HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 576/2020 pentru aprobarea programului
calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare organizării și desfășurării în bune
condiții a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020;



HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 577/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice
necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale din anul 2020;



HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 578/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare
pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale din anul 2020 (completată
prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2020);



HOTĂRÂREA AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE nr. 36/2019
pentru aprobarea Normelor metodologice privind funcționarea Sistemului informatic de
monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, selecția, desemnarea și
atribuțiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare,
verificarea corelațiilor din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării,
precum și condițiile de înregistrare audiovideo a operațiunilor efectuate de către
membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare pentru numărarea voturilor

LEGISLAȚIA ELECTORALĂ
Actele normative care stabilesc cadrul juridic necesar pentru
organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice
locale din anul 2020

HOTĂRÂREA

AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE nr. 2/2016 pentru
aprobarea modelelor listelor electorale permanente care vor fi folosite la alegerile locale și
parlamentare;

HOTĂRÂREA

AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE nr. 3/2016 pentru
aprobarea modelului listei electorale suplimentare care va fi folosit la alegerile locale;

HOTĂRÂREA

AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE nr. 4/2016 pentru
aprobarea modelului extrasului de pe lista electorală permanentă, complementară și
suplimentară care va fi folosit la alegerile locale;

HOTĂRÂREA

AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE nr. 5/2016 pentru
aprobarea modelelor ștampilelor electorale care vor fi folosite la alegerile locale;

LEGISLAȚIA ELECTORALĂ
Actele normative care stabilesc cadrul juridic necesar pentru
organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice
locale din anul 2020

HOTĂRÂREA AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE nr. 6/2016 pentru
aprobarea modelului timbrului autocolant care va fi folosit la alegerile locale;

HOTĂRÂREA

AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE nr. 11/2016
pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală complementară care va fi folosit la
alegerile locale;

HOTĂRÂREA

AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE nr. 12/2016
pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la
alegerile locale;

LEGISLAȚIA ELECTORALĂ
Actele normative care stabilesc cadrul juridic necesar pentru
organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice
locale din anul 2020

HOTĂRÂREA

AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE nr. 44/2016
privind setul de condiții minimale pe care trebuie să le îndeplinească locațiile în care
funcționează secțiile de votare, precum și dotarea minimală a acestora (recomandare);

HOTĂRÂREA BIROULUI

ELECTORAL CENTRAL NR. 1/01.08.2020 privind
datele la care se consideră împlinite termenele prevăzute de Legea nr. 115/2015 pentru
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii
administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, la alegerile locale din anul 2020;

LEGISLAȚIA ELECTORALĂ
Actele normative care stabilesc cadrul juridic necesar pentru
organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice
locale din anul 2020

HOTĂRÂREA BIROULUI

ELECTORAL CENTRAL NR. 2/03.08.2020 privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite
pentru alegerile locale din anul 2020;

HOTĂRÂREA BIROULUI

ELECTORAL CENTRAL NR. 9/03.08.2020 privind
aplicarea unitară a prevederilor art. 25 alin. (2) teza finală și art. 44 prima teză din Legea
nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea
Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;

HOTĂRÂREA BIROULUI ELECTORAL CENTRAL NR. 77/04.09.2020 privind
constituirea birourilor electorale ale secţiilor de votare;

HOTĂRÂREA BIROULUI ELECTORAL CENTRAL NR. 81/07.09.2020 privind
aplicarea unitară a unor prevederi legale în materia exercitării dreptului de vot la alegerile
pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020;

CONSIDERAȚII GENERALE
[art. 10 alin. (3), art. 11 și art. 84 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 1 din Legea nr.
135/2020]

 Pentru alegerea consiliilor locale și a primarilor, fiecare comună, oraș, municipiu
și subdiviziune administrativ - teritorială a municipiului constituie o
circumscripție electorală.
 Pentru alegerea consiliilor județene, a președintelui consiliului județean și a
Consiliului General al Municipiului București, fiecare județ, respectiv municipiul
București, constituie o circumscripție electorală.
Ziua alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020 este
duminică, 27 septembrie 2020.

În ziua de duminică, votarea începe la ora 7,00 și se încheie la ora locală 21,00.

CONSIDERAȚII GENERALE
[art. 1 alin. (2)-(5) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare]

Consiliile locale și consiliile județene, primarii și președinții consiliilor
județene se aleg prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat.
Consiliile locale și consiliile județene se aleg pe circumscripții electorale,
pe baza scrutinului de listă, potrivit principiului reprezentării proporționale.
 Primarii comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului
București și primarul general al municipiului București, precum și
președinții consiliilor județene se aleg pe circumscripții electorale, prin
scrutin uninominal.

CONSIDERAȚII GENERALE
[art. 101 alin. (2) și (3), art. 1011 alin. (2) și (3), art. 102 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările
ulterioare]



Este declarat ales primar candidatul care a întrunit cel mai mare număr de
voturi valabil exprimate.



În caz de balotaj se va organiza un nou tur de scrutin la două săptămâni de la
primul tur, la care vor participa doar candidații care se află în această situație.



Este declarat ales președinte al consiliului județean candidatul care a întrunit
cel mai mare număr de voturi valabil exprimate.



În caz de egalitate se va organiza un nou tur de scrutin la două săptămâni
de la primul tur, la care vor participa numai candidații care se află în
această situație.

BIROURILE ELECTORALE
[art. 25 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare]

Pentru organizarea şi desfăşurarea operaţiunilor electorale se înfiinţează:
Biroul Electoral Central
www.bec.ro
birouri electorale de circumscripție județeană și
biroul electoral de circumscripție a municipiului București
birouri electorale de circumscripție comunală, orășenească,
municipală și de sector al municipiului București
birouri electorale ale secţiilor de votare

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA
BIROULUI ELECTORAL AL SECŢIEI DE VOTARE

[art. 4 alin. (1) din Legea 135/2020 și art. 10 alin. (1) din Anexa la Hotărârea AEP nr. 36/2019, art. 1 alin. (2) din HBEC nr.
77/2020]

Componenţa:
Birourile electorale ale secțiilor de votare din comune și orașe sunt constituite din:
•
Președinte;
•
Locțiitor;
•
9 membri ai partidelor;
Operator de calculator – desemnat prin decizie a Autorității Electorale Permanente.
Birourile electorale ale secțiilor de votare din municipii și sectoarele municipiului București
sunt constituite din:
• Președinte;
• Locțiitor;
• 11 membri ai partidelor.
Operator de calculator – desemnat prin decizie a Autorității Electorale Permanente.
IMPORTANT
Birourile electorale ale secțiilor de votare nu pot funcționa cu mai puțin de 5 membri.

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA
BIROULUI ELECTORAL AL SECŢIEI DE VOTARE
[art. 25 alin. (2)-(4), art. 44 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 1 din HBEC nr.
2/03.08.2020]

ATENȚIE!
•Birourile electorale sunt alcătuite numai din cetățeni cu drept de vot.
•Candidații în alegeri, soții, rudele și afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv, precum și
persoanele care nu au exercițiul drepturilor electorale, nu pot fi membri ai birourilor
electorale.
•Prin excepție de la prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoanele care ocupă funcţii publice
pot face parte din birourile electorale.
•Nimeni nu poate fi în același timp membru a două sau mai multor birouri electorale.
IMPORTANT
•Procesele-verbale întocmite cu prilejul constituirii și completării birourilor electorale
atestă calitatea de membru al biroului electoral.

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA
BIROULUI ELECTORAL AL SECŢIEI DE VOTARE
[art. 43 alin. (2) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 2 alin. (2), art. 3 alin. (1), art. 4 alin. (1) și (2) din
HBEC nr. 2/2020]

Pentru motive întemeiate, apreciate de la caz la caz, reprezentanţii partidelor
politice sau organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care
participă la alegeri în birourile electorale pot fi înlocuiţi, la cererea celor care
i-au propus, cu aprobarea biroului electoral ierarhic superior, până în preziua
votării, iar în caz de deces, îmbolnăviri sau accidente, chiar şi în ziua alegerilor.
Birourile electorale ale secţiilor de votare lucrează legal în prezenţa majorităţii
membrilor.
Şedinţele birourilor electorale ale secţiilor de votare sunt conduse de
preşedinţi.

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA
BIROULUI ELECTORAL AL SECŢIEI DE VOTARE
[art. 10 alin. (1), art. 17 alin. (1) din HBEC nr. 2/03.08.2020]

IMPORTANT

Biroul electoral al secției de votare este obligat să țină evidența
întâmpinărilor, contestațiilor și a altor cereri privind procesul
electoral, precum și a hotărârilor adoptate și a măsurilor dispuse.
Membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare efectuează,
sub coordonarea președintelui biroului electoral al secției de
votare, operațiunile necesare pentru exercitarea dreptului de vot
de către alegătorii care se prezintă la urne, precum și pentru
consemnarea și centralizarea rezultatelor votării.

ATRIBUȚII ALE
BIROULUI ELECTORAL AL SECŢIEI DE VOTARE

[art. 31 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 4 alin.(2) din HBEC nr. 2/03.08.2020]

Biroul electoral al secției de votare:
primește de la primari lista electorală permanentă, copiile de pe listele electorale complementare,
extrasele din listele electorale, formularele pentru încheierea proceselor-verbale pentru consemnarea
rezultatelor votării, formularele necesare pentru consemnarea situaţiilor semnalate de SIMPV și
asigură condițiile necesare în vederea verificării acestora de către alegători;
primește de la birourile electorale de circumscripție buletinele de vot pentru alegătorii care urmează
să voteze la secția respectivă, ștampila de control și ștampilele cu mențiunea "VOTAT„ prin
intermediul primarilor;
conduce operațiunile de votare și ia toate măsurile de ordine în localul secției de votare și în jurul
acesteia;
numără voturile și consemnează rezultatul votării pentru circumscripțiile electorale pentru care
s-a votat la secția respectivă, în mod distinct pentru consiliul local, pentru primar, respectiv primarul
general al municipiului București, pentru consiliul județean
și pentru președintele consiliului județean,
.
respectiv pentru Consiliul General al Municipiului București;

ATRIBUȚII ALE
BIROULUI ELECTORAL AL SECŢIEI DE VOTARE

[art. 31 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 4 alin.(2) din HBEC nr. 2/03.08.2020]

Biroul electoral al secției de votare:
rezolvă întâmpinările referitoare la propria activitate;
întocmește și înaintează biroului electoral de circumscripție dosarele care cuprind
procesul-verbal și contestaţiile formulate, precum și buletinele de vot nule și cele
contestate;
predă, cu proces-verbal, biroului electoral de circumscripție, buletinele de vot
întrebuințate și necontestate, precum și pe cele anulate, listele electorale utilizate,
ștampilele și celelalte materiale necesare votării;
verifică, prin mijloace electronice, legalitatea exercitării dreptului de vot, precum și
corelațiile din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării.
ATENȚIE!
În lipsa preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, atribuţiile acestuia sunt îndeplinite de
locţiitorul său.
Paza sediilor birourilor electorale ale secțiilor de votare este asigurată de personalul structurilor MAI.

INDEMNIZAȚII ȘI ALTE DREPTURI
[art. 11 alin. (1) din Legea nr. 135/2020, art. 13 alin. 14 din HG nr. 578/2020]

La alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, pentru activitatea desfășurată în cadrul
organismelor electorale și pentru suportul tehnic al acestora se acordă următoarele indemnizații:
a) 250 de lei pe zi de activitate pentru președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare, locțiitorii acestora și operatorii
de calculator;
b) 150 de lei pe zi de activitate pentru membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare, alții decât cei prevăzuți la lit. a);
c) 100 de lei pe zi de activitate pentru personalul tehnic asigurat de către primari pentru sprijinirea activității birourilor
electorale ale secțiilor de votare;
IMPORTANT
Primirea indemnizațiilor menționate mai sus nu afectează dreptul de a primi alte diurne, indemnizații, pensii sau alte
drepturi bănești cuvenite în baza unor legi speciale și reprezintă venituri din alte surse în sensul art. 114 din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și sunt exceptate de la plata contribuțiilor sociale,
pentru acestea datorându-se și virându-se numai impozitul pe venit potrivit legii.
Plata indemnizațiilor se face pe baza listelor de prezență întocmite în condițiile stabilite prin hotărârea Guvernului privind
cheltuielile necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale, prevăzută la art. 2 alin. (2) din Legea nr.
84/2020.

INDEMNIZAȚII ȘI ALTE DREPTURI
[art. 10 și art. 11 alin. (8), (9) și (11) din Legea nr. 135/2020]

•

Membrii birourilor electorale, operatorii de calculator, personalul tehnic auxiliar, precum și personalul
Ministerului Afacerilor Interne care aplică măsuri de menținere și asigurare a ordinii și liniștii publice la aceste
birouri au dreptul la o indemnizație de protocol de 20 de lei de persoană pentru apă, cafea și gustări pentru
fiecare zi de activitate care este venit neimpozabil și este exceptată de la plata contribuțiilor sociale.

•

Membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare și operatorii de calculator ai acestora au dreptul să
primească, la cerere, o zi liberă plătită de la locul de muncă, în ziua următoare zilei votării, pe baza
adeverinței eliberate în acest sens de către biroul electoral de circumscripție sau Autoritatea Electorală
Permanentă, după caz.

•

Membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare și operatorii de calculator ai acestora primesc indemnizațiile
prevăzute la lit. a) și b) pentru 5 zile de activitate la primul tur de scrutin, respectiv pentru 3 zile de
activitate la turul de scrutin organizat conform art. 39 alin. (1) lit. h), art. 101 alin. (3) și art. 1011 alin. (3) din
Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare.
La alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, primarii pot asigura personal tehnic
necesar pentru sprijinirea activității birourilor electorale ale secțiilor de votare.

MATERIALE UTILIZATE ÎN CADRUL
SECȚIEI DE VOTARE

LISTELE ELECTORALE
[art. 16 alin. (3), art. 18, art. 21 alin. (1) și art. 91 alin. (2) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările
ulterioare]

La alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2020 se utilizează
următoarele tipuri de liste electorale:

LISTA ELECTORALĂ PERMANENTĂ;
COPIILE DE PE LISTELE ELECTORALE COMPLEMENTARE;
FORMULARUL LISTEI ELECTORALE SUPLIMENTARE;
EXTRAS de pe lista electorală permanentă, copia listei electorale
complementare sau de pe lista suplimentară existente la secția respectivă.

MATERIALE UTILIZATE ÎN CADRUL
SECȚIEI DE VOTARE
LISTELE ELECTORALE PERMANENTE
[art. 16 alin. (3), art. 18 alin. (1)-(3) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, art . 49 alin. (1) și (5)
din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020 și pct . 67 și pct. 91
din Anexa la HG nr. 576/2020, art. 2 alin. (2) din HBRC nr. 81/2020]

Listele electorale permanente din țară se întocmesc și se tipăresc de către primari, pe secții
de votare, pe baza datelor și informațiilor cuprinse în Registrul electoral.

Acestea se semnează de către primar și de secretarul general al unității administrativ-teritoriale.
Un exemplar se păstrează de secretarul general al unității administrativ-teritoriale, iar un exemplar se
predă birourilor electorale ale secțiilor de votare.
ATENȚIE!
Până cel mai târziu pe 4 septembrie 2020, cetățenii cu drept de vot care și-au stabilit reședința în
circumscripția electorală în care au loc alegeri pot solicita primarului, pe baza actului de identitate,
înscrierea în Registrul electoral cu adresa de reședință pentru scrutinul respectiv.
Persoanele prevăzute mai sus își exercită dreptul de vot la scrutinul pentru care au solicitat
înscrierea în Registrul electoral cu adresa de reședință numai în circumscripția electorală unde își au
reședința și vor figura numai în listele electorale permanente ale circumscripției electorale unde își au
reședința.

MATERIALE UTILIZATE ÎN CADRUL
SECȚIEI DE VOTARE
MODELUL LISTEI ELECTORALE PERMANENTE
[Anexa nr. 1 la HAEP nr. 2/2016]

MATERIALE UTILIZATE ÎN CADRUL
SECȚIEI DE VOTARE
COPIILE DE PE LISTELE ELECTORALE
COMPLEMENTARE

[art. 21 alin. (1), art. 22 alin. (5) și (6) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare și pct. 91 din HG
nr. 576/2020]



Listele electorale complementare au caracter permanent și îi cuprind pe toți cetățenii Uniunii
Europene cu drept de vot care se află în evidențele Inspectoratului General pentru Imigrări și au
domiciliul sau reședința în localitatea pentru care se întocmește lista.



Copiile de pe listele electorale complementare cuprind toţi cetăţenii Uniunii Europene cu drept de
vot care se află în evidenţele Inspectoratului General pentru Imigrări şi au domiciliul sau reşedinţa
arondată respectivei secții de votare.

•

Primarii, împreună cu formaţiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări,
realizează copii de pe listele electorale complementare, în 3 exemplare.



Copiile de pe listele electorale complementare se semnează de primar, de secretarul general al
unității administrativ – teritoriale şi de şeful formaţiunii teritoriale a Inspectoratului General
pentru Imigrări.

MATERIALE UTILIZATE ÎN CADRUL
SECȚIEI DE VOTARE
COPIILE DE PE LISTELE ELECTORALE
COMPLEMENTARE

[art. 22 alin. (5) și (9) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare și pct. 91 din HG nr. 576/2020]

 Copiile de pe listele electorale complementare se înaintează de către primar, pe
bază de proces-verbal, în două exemplare, birourilor electorale ale secţiilor de
votare.
 Un exemplar este pus la dispoziția alegătorilor pentru consultare, iar celălalt este
utilizat în ziua alegerilor. Un exemplar al copiei se păstrează de către primar.
 Orice modificare intervenită în lista electorală complementară, după trimiterea
copiilor la biroul electoral al secției de votare, se comunică biroului electoral al
secției de votare, de către primar, în termen de cel mult 24 de ore.

MATERIALE UTILIZATE ÎN CADRUL
SECȚIEI DE VOTARE
MODELUL COPIEI DE PE LISTELE ELECTORALE
COMPLEMENTARE
[Anexa nr. 1 din HAEP nr. 11/2016]

MATERIALE UTILIZATE ÎN CADRUL
SECȚIEI DE VOTARE
LISTELE ELECTORALE SUPLIMENTARE

[art. 18 alin. (4) și (5), art. 85 alin. (4) lit. d, art. 87 alin. (1) și (2) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările
ulterioare]

În ziua votării, președintele biroului electoral al secției de votare înscrie în
formularul listei electorale suplimentare:
•persoanele omise din lista electorală permanentă care se prezintă la vot și au
domiciliul în raza teritorială a secției de votare în care au loc alegeri și nu au
solicitat înscrierea în Registrul electoral cu adresa de reședință;
•cetățenii cu drept de vot care și-au stabilit reședința în circumscripția electorală în
care au loc alegeri, care nu au solicitat înscrierea în Registrul electoral cu adresa de
reședință;
• președintele și membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare, precum și
personalul tehnic auxiliar și personalul însărcinat cu menținerea ordinii votează,
dacă domiciliază în unitatea administrativ-teritorială, iar în cazul municipiului
București, dacă domiciliază în sectorul pentru care se votează la secția respectivă.

MATERIALE UTILIZATE ÎN CADRUL
SECȚIEI DE VOTARE
LISTELE ELECTORALE SUPLIMENTARE

[art. 23 alin. (1) și (3) și art. 24 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare]

În ziua votării, președintele biroului electoral al secției de votare înscrie în lista
electorală suplimentară:
 cetățenii Uniunii Europene cu drept de vot omiși din copia de pe lista electorală
complementară care se prezintă la vot și fac dovada că au domiciliul sau reședința în
circumscripția electorală în care au loc alegeri, cu oricare dintre documentele emise de
Inspectoratul General pentru Imigrări sau cu unul dintre următoarele documente:
a) acte încheiate în condițiile de validitate prevăzute de legislația română în vigoare, privind titlul locativ,
respectiv contractul de vânzare-cumpărare, contractul de închiriere și altele;
b) declarația scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spațiu, însoțită de unul dintre
documentele prevăzute la lit. a);
c) declarația pe propria răspundere a solicitantului, însoțită de nota de verificare a polițistului de ordine
publică, prin care se certifică existența unui imobil și faptul că solicitantul locuiește efectiv la adresa declarată, pentru
persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la lit. a) și b);
d) documentul eliberat de primărie, din care să rezulte că solicitantul figurează înscris în Registrul agricol,
pentru mediul rural.

MATERIALE UTILIZATE ÎN CADRUL
SECȚIEI DE VOTARE
LISTELE ELECTORALE SUPLIMENTARE
[art. 24 alin. (2) și (3) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare]

În ziua votării, președintele biroului electoral al secției de votare înscrie în lista electorală
suplimentară:
•
cetățenii Uniunii Europene care și-au schimbat adresa la care locuiesc în altă
circumscripție electorală după înaintarea copiei de pe lista electorală complementară la biroul
electoral al secției de votare;
Cetățenii Uniunii Europene își exercită dreptul de vot în circumscripția electorală
pe a cărei rază teritorială locuiesc, în baza oricărui document valabil de identitate însoțit de
certificatul de înregistrare care atestă noua adresă sau, după caz, de cartea de rezidență
permanentă ori de permisul de ședere permanentă care atestă adresa anterioară, însoțit de o
adeverință eliberată de formațiunea teritorială competentă a Inspectoratului General pentru
Imigrări, care atestă adresa actuală.

MATERIALE UTILIZATE ÎN CADRUL
SECȚIEI DE VOTARE
LISTELE ELECTORALE SUPLIMENTARE

[art. 19 și art. 85 alin. (3) și (4) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare]

ATENȚIE!
Persoanele sunt înscrise în lista electorală suplimentară de președintele biroului
electoral al secției de votare numai în baza rezultatelor generate de Sistemul informatic de
monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, a comunicărilor efectuate prin
intermediul acestuia și a verificării actului de identitate.
Un alegător poate fi înscris numai într-o singură listă electorală.

MATERIALE UTILIZATE ÎN CADRUL
SECȚIEI DE VOTARE
MODELUL LISTEI ELECTORALE SUPLIMENTARE
[Anexa nr. 1 din HAEP nr. 3/2016]

MATERIALE UTILIZATE ÎN CADRUL
SECȚIEI DE VOTARE
EXTRAS DE PE LISTA ELECTORALĂ PERMANENTĂ, COPIA LISTEI
ELECTORALE COMPLEMENTARE SAU DE PE LISTA ELECTORALĂ
SUPLIMENTARĂ
[art. 91 alin. (1) și (2) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare]

• Se utilizează la votarea cu urna specială.
• Este utilizat pentru alegătorii care votează prin
intermediul urnei speciale și se întocmește de către
președintele biroului electoral al secției de votare, care îl
semnează și îl ștampilează. Persoanele cuprinse în extras
trebuie să fie radiate din celelalte liste electorale existente
la secție.

MATERIALE UTILIZATE ÎN CADRUL
SECȚIEI DE VOTARE
EXTRAS DE PE LISTA ELECTORALĂ PERMANENTĂ, COPIA LISTEI
ELECTORALE COMPLEMENTARE SAU DE PE LISTA ELECTORALĂ
SUPLIMENTARĂ
[Anexa nr. 1 la HAEP nr. 4/2016]

MATERIALE UTILIZATE ÎN CADRUL
SECȚIEI DE VOTARE

ȘTAMPILELE

[art. 85 alin. (4) din Legea nr. 115/2015, Anexa 5 la Hotărârea AEP nr. 5/2016]

ȘTAMPILA CU MENȚIUNEA
”VOTAT"
se înmânează alegătorilor împreună cu

buletinele de vot, după ce aceștia au
semnat

în

listele

electorale

corespunzătoare și se recuperează de la
alegători după ce au introdus buletinele de

vot în urnele de vot.

MODELUL1) ștampilei cu mențiunea "VOTAT" care va fi folosit la
alegerile locale

MATERIALE UTILIZATE ÎN CADRUL
SECȚIEI DE VOTARE
ȘTAMPILELE

[art. 58 alin. (1), art. 82 alin. (1) și (2), art. 93 alin. (1) și art. 94 alin. (4) din Legea nr. 115/2015, Anexa 4 la Hotărârea AEP
nr. 5/2016]

ȘTAMPILA DE CONTROL a secției de votare
În preziua votării, președintele Biroului electoral al secției de votare ștampilează benzile de
hârtie cu care se sigilează secția de votare, la părăsirea acesteia, la ora 20:00.
IMPORTANT: ștampila de control nu părăsește sediul secției de votare!
• în ziua alegerilor, la ora 600, președintele biroului electoral al secției de votare, în prezența
celorlalți membri, verifică urnele, cabinele, existența listelor electorale, a buletinelor de vot
și a ștampilelor necesare votării, după care închide și sigilează urnele prin aplicarea
ștampilei de control a secției de votare;

MODELELE1) ștampilei de
control a secției de votare care
vor fi folosite la alegerile
locale

MATERIALE UTILIZATE ÎN CADRUL
SECȚIEI DE VOTARE
ȘTAMPILELE

[art. 58 alin. (1), art. 82 alin. (1) și (2), art. 93 alin. (1) și art. 94 alin. (4) din Legea nr. 115/2015, Anexa 4 la Hotărârea AEP
nr. 5/2016]

ȘTAMPILA DE CONTROL a secției de votare se aplică de către președintele
biroului electoral al secției de votare în următoarele cazuri:
•pe măsură ce deschide pachetele sigilate ce conțin buletinele de vot,
președintele este obligat să asigure aplicarea ștampilei de control pe ultima pagină a
fiecărui buletin de vot;
•pe extrasul de pe lista electorală permanentă, de pe copia listei electorale
complementare sau de pe lista electorală suplimentară;

MATERIALE UTILIZATE ÎN CADRUL
SECȚIEI DE VOTARE
ȘTAMPILELE

[art. 58 alin. (1), art. 82 alin. (1) și (2), art. 93 alin. (1) și art. 94 alin. (4) din Legea nr. 115/2015, Anexa 4 la Hotărârea AEP
nr. 5/2016]

ȘTAMPILA DE CONTROL a secției de votare. Se aplică de către președintele biroului
electoral al secției de votare în următoarele cazuri:
•după închiderea secției de vot, președintele, în prezența membrilor biroului electoral,
verifică starea sigiliilor de pe urnele de votare, sigilează fanta urnelor de votare,
introduce ștampilele cu mențiunea "VOTAT" într-un plic care se sigilează prin
aplicarea ștampilei de control a secției de votare;
• când anulează buletinele de vot neîntrebuințate, prin înscrierea pe diagonala primei
pagini a mențiunii ”ANULAT” și aplicarea ștampilei de control a secției de votare; în cazul
în care există pachete intacte cu buletine de vot, mențiunea ”ANULAT” se înscrie o singură
dată pe pachetul respectiv și se aplică o singură dată ștampila de control a secției de votare;
• pe procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării semnate de președinte și de

membrii birului electoral al secției de votare.

MATERIALE UTILIZATE ÎN CADRUL
SECȚIEI DE VOTARE
BULETINELE DE VOT
[art. 15, art. 57, art. 61-62 din Legea nr. 115/2015]

În cadrul alegerilor locale se aleg consiliile locale și consiliile județene, primarii și președinții consiliilor județene.
Astfel, în fiecare secție de votare se utilizează 4 categorii de buletine de vot distincte.
În cadrul fiecărei secții de votare din țară se vor utiliza:

În cadrul fiecărei secții de votare din București se vor utiliza:

a) buletine de vot pentru alegerea primarului;

a) buletine de vot pentru alegerea primarului sectorului;

b) buletine de vot pentru alegerea consiliului local;

b) buletine de vot pentru alegerea consiliului local al sectorului;

c) buletine de vot pentru alegerea președintelui consiliului
județean;

c) buletine de vot pentru alegerea primarului general al municipiului
București;

d) buletine de vot pentru alegerea consiliului județean.

d) buletine de vot pentru alegerea Consiliului General al municipiului
București.

Buletinele de vot se predau președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare, pe bază de proces-verbal, cel
mai târziu în preziua alegerilor, în pachete sigilate.
IMPORTANT:

La sediile secțiilor de votare se afișează, în termen de 2 zile de la expirarea termenului de imprimare,
câte un buletin de vot din fiecare categorie, după ce a fost vizat și anulat de președintele biroului
electoral de circumscripție.

MATERIALE UTILIZATE ÎN CADRUL
SECȚIEI DE VOTARE
MATERIALE DE PROTECȚIE SANITARĂ
[art. 6 alin. (1) din Legea nr. 135/2020,art. 3 alin. (4)- (7) din H.G. nr. 577/2020]

a. MĂȘTILE DE PROTECȚIE
Purtarea măștii este obligatorie pentru toate persoanele care se află în interiorul secției de
votare
În zilele de 26 și 27 septembrie 2020, președintele biroului electoral al secției de votare
se asigură că membrii și operatorii de calculator primesc și utilizează, pe durata
activităților desfășurate în localul de vot, măști de protecție.
Fiecare membru al biroului electoral al secției de votare și operator de calculator
beneficiază, de regulă, de câte 5 măști de protecție și 5 perechi de mănuși.
Instituțiile prefectului asigură distribuirea pentru ziua votării a unei măști de protecție
fiecărei persoane care face parte din personalul de pază sau din personalul tehnic al
biroului electoral al secției de votare.
Personalul tehnic al biroului electoral al secției de votare asigură distribuirea unei măști
de protecție fiecărei persoane acreditate, delegat acreditat și alegător care se prezintă la
secția de votare.

MATERIALE UTILIZATE ÎN CADRUL
SECȚIEI DE VOTARE
MATERIALE DE PROTECȚIE SANITARĂ
[art. 6 alin. (1) din Legea nr. 135/2020, art. 1 din Ordinul Ministrului Sănătății nr. 874/81/2020,
art. 3 alin. (4)- (7) din H.G. nr. 577/2020]

ATENȚIE!
Reguli privind utilizarea corectă a măștilor

[Anexa la Ordinul Ministrului Sănătății nr. 874/81/2020]

• Măștile sunt eficiente dacă sunt folosite în combinație cu curățarea frecventă a mâinilor cu soluție pe
bază de alcool sau cu apă și săpun;
• Înainte de a pune masca, mâinile trebuie igienizate (cu soluție pe bază de alcool sau cu apă și săpun).
Masca trebuie să acopere atât gura, cât și nasul;
• Masca trebuie schimbată o dată la 4 ore și ori de câte ori masca s-a umezit sau s-a deteriorat;
• Masca nu se atinge în timpul purtării; în cazul atingerii măștii, mâinile trebuie igienizate (cu soluție
pe bază de alcool sau cu apă și săpun);
• După folosire, masca se aruncă imediat, într-un coș de gunoi, preferabil cu capac, urmată de
igienizarea mâinilor;
• Nu se recomandă reutilizarea măștilor medicale.
b. MĂNUȘILE DE PROTECȚIE
Fiecare membru al biroului electoral al secției de votare și operator de calculator beneficiază, de regulă,
de câte 5 perechi de mănuși.
c. SOLUȚIILE DEZINFECTANTE
La intrarea în sediul biroului electoral al secției de votare este obligatorie dezinfectarea mâinilor.

OPERAȚIUNI ÎN PREZIUA ALEGERILOR
26 SEPTEMBRIE 2020
PRIMIREA MATERIALELOR NECESARE VOTĂRII și a materialelor de
protecție sanitară
[art. 61 alin. (1), art. 81 alin. (1), art. 118 alin. (6) din Legea nr. 115/2015, art. 3 din H.G. nr. 577/2020, art. 1 alin.
(2) din HBEC nr. 81/2020]

În data de 26 septembrie, președintele biroului electoral al secției de votare sau locțiitorul
acestuia primește de la primar, pe bază de proces-verbal, materialele necesare votării, respectiv:

3.
4.



formularele listelor electorale suplimentare;

tipizatele extrasului de pe lista electorală permanentă, copia de pe lista electorală complementară și lista 

5.

suplimentară;
tuș și tușiere de culoare albastră, pixuri de culoare albastră și coli albe de hârtie A4;

1.
2.

6.
7.
8.

un exemplar al listei electorale permanente;
două exemplare ale copiei de pe lista electorală complementară;


ecusoanele membrilor biroului electoral al secției de votare, ale căror rubrici vor fi completate de către aceștia; 
formularele pentru încheierea proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatelor votării;

formularele în care se evidențiază situațiile semnalate de Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot 
și de prevenire a votului ilegal – SIMPV;

9.

orice alte materiale necesare bunei desfășurări a procesului electoral.

IMPORTANT:



Odată cu primirea materialelor necesare desfășurării procesului electoral, președintele biroului electoral al secției
de votare va primi măștile de protecție și mănușile de protecție ce vor fi utilizate de către membri și operatorul
de calculator.
Măștile de protecție și mănușile vor fi depozitate împreună cu materialele necesare desfășurării procesului
electoral.

OPERAȚIUNI ÎN PREZIUA ALEGERILOR
26 SEPTEMBRIE 2020
PRIMIREA MATERIALELOR NECESARE VOTĂRII
[art. 1 alin. (2) și (3) din HBEC nr. 81/2020]

În data de 26 septembrie, președintele biroului electoral al secției de votare sau locțiitorul
acestuia, pe bază de proces-verbal, primește de la biroul electoral de circumscripție, prin

intermediul primarilor, următoarele:

1.
2.
3.
4.
5.

Buletinele de vot;
Ștampila de control;
formularele listelor electorale suplimentare;
ștampilele cu mențiunea „Votat”;
timbrele autocolante.








Materialele necesare desfășurării procesului electoral vor fi transportate în
localurile de vot până la ora 18.00 din data de 26 septembrie 2020, cu suportul
personalului tehnic al birourilor electorale ale secțiilor de votare, sub paza personalului
structurilor Ministerului Afacerilor Interne.

OPERAȚIUNI ÎN PREZIUA ALEGERILOR
26 SEPTEMBRIE 2020
OPERAȚIUNI LA SEDIUL SECȚIEI DE VOTARE
[art. 81 alin. (1)- (4), art. 82 alin. (1), art. 83 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 3
din H.G. nr. 577/2020]

În data de 26 septembrie, președintele biroului electoral al secției de votare
trebuie:
să se prezinte la sediul secției de votare la ora 1800. Ceilalți membri ai biroului
electoral al secției de votare trebuie, de asemenea, să fie prezenți la sediul secției de
votare, la ora 1800;


să

verifice, împreună cu ceilalți membri, materialele necesare votării primite;

să se asigure că localul secției de votare posedă un număr suficient de cabine,
urne și ștampile de votare. Cabinele şi urnele trebuie așezate în aceeași încăpere în
care își desfășoară activitatea președintele biroului electoral al secției de votare și
membrii acestuia.


OPERAȚIUNI ÎN PREZIUA ALEGERILOR
26 SEPTEMBRIE 2020
OPERAȚIUNI LA SEDIUL SECȚIEI DE VOTARE
[art. 81 alin. (1)- (4), art. 82 alin. (1), art. 83 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 3
din H.G. nr. 577/2020]

În data de 26 septembrie, președintele biroului electoral al secției de votare trebuie:
să se asigure că listele electorale primite sunt corespunzătoare secției de votare în care
își desfășoară activitatea;


să dispună măsurile necesare pentru asigurarea ordinii şi corectitudinii operațiunilor de
votare;


să dispună, unde este cazul, îndepărtarea materialelor de propagandă electorală de orice
tip din și de pe clădirea sediului secției de votare. Îndepărtarea acestor materiale se solicită de
președintele biroului electoral al secției de votare și se duce la îndeplinire de persoanele
desemnate de primari în cel mult 2 ore de la comunicare;


să

dispună fixarea posturilor de pază în jurul localului de vot.

OPERAȚIUNI ÎN PREZIUA ALEGERILOR
26 SEPTEMBRIE 2020
OPERAȚIUNI LA SEDIUL SECȚIEI DE VOTARE
[art. 12 alin. 1 lit. c) din HAEP nr. 36/2029 și art. 6 din HBEC nr. 81/2020]

În data de 26 septembrie, președintele biroului electoral al secției de votare trebuie:
să confrunte, împreună cu operatorul de calculator al biroului electoral al secției de votare,
listele electorale permanente din aplicație cu listele electorale tipărite.

IMPORTANT
Operatorii de calculator sunt prezenți în secția de votare în preziua votării, 26 septembrie 2020,
de la ora 18,00 până la finalizarea activităților.
să

asigure permanența la sediul secției de votare, în preziua votării - 26 septembrie
2020, între orele 18.00-20.00 pentru primirea cererilor pentru urna specială și
introducerea datelor în SIMP.

PRIMIREA CERERILOR PENTRU URNA SPECIALĂ
26 septembrie 2020
Interval orar - 18:00 – 20:00
[art. 6 din HBEC nr. 81/2020]

Pot formula cereri de votare prin intermediul urnei speciale următoarele categorii de
persoane:
1. alegătorul cu drept de vot care nu se poate deplasa la sediul secției de votare din
cauză de boală sau invaliditate. Acesta trebuie să formuleze o cerere scrisă, însoțită de
copii ale actelor din care rezultă starea de sănătate sau de invaliditate.
Modalitatea de depunere a cererilor
Cererea pentru exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale se depune
numai la secția de votare la care este arondat imobilul unde solicită să se deplaseze
urna specială, în preziua votului – 26 septembrie 2020, între orele 18.00-20.00, cu
excepția situațiilor în care cauza de boală sau invaliditate survine ulterior.

PRIMIREA CERERILOR PENTRU URNA SPECIALĂ
26 septembrie 2020
Interval orar - 18:00 – 20:00
[art. 6 din HBEC nr. 81/2020]

•
Cererea poate fi depusă prin intermediul oricărei persoane, trebuie formulată în scris,
tehnoredactată sau întocmită olograf, trebuie să fie datată și semnată de către alegătorul care
solicită urna specială și va cuprinde obligatoriu: numele, prenumele, codul numeric
personal, domiciliul sau reședința, seria și numărul actului de identitate.
•
Pentru verificarea condiției ca alegătorii să nu se poată deplasa la sediul secției de
votare din cauză de boală sau invaliditate, președintele biroului electoral al secției de votare
va analiza orice acte medicale sau alte acte oficiale, anexate în copie cererii de exercitare a
dreptului la vot prin intermediul urnei speciale, din care să rezulte că persoanele respective
nu se pot deplasa la secția de votare.
•
Din conținutul înscrisurilor primite trebuie să se poată stabili lipsa posibilității de
autodeplasare a alegătorului, nefiind necesar ca acestea să cuprindă în mod expres sintagma
„persoană netransportabilă”.

PRIMIREA CERERILOR PENTRU URNA SPECIALĂ
[art. 6 alin. (4) și (5) din HBEC nr. 81/2020]

În soluționarea cererilor de exercitare a dreptului la vot prin intermediul urnei
speciale, președintele biroului electoral al secției de votare va putea să
întreprindă și alte verificări, apelând la orice mijloace de informare, în cazul
în care în înscrisurile anexate cererii se precizează doar un cod de boală sau
de invaliditate, urmând ca pe baza acestor informații să se aprecieze, în măsura
posibilului pentru o persoană informată în mod rezonabil, asupra compatibilității
bolii cu posibilitatea de autodeplasare a alegătorului.

PRIMIREA CERERILOR PENTRU URNA SPECIALĂ
26 septembrie 2020
Interval orar - 18:00 – 20:00
[art. 7 din HBEC nr. 81/2020]

Pot formula cereri de votare prin intermediul urnei speciale următoarele categorii de persoane:
2. Alegătorii care sunt internați într-o unitate sanitară publică sau privată, cămin pentru

persoane vârstnice ori alte asemenea așezăminte sociale publice sau private, pot solicita
exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale, numai dacă au domiciliul sau reședința în
localitatea sau, în cazul municipiului București, în sectorul pe raza căruia se află unitatea respectivă.

Modalitatea de depunere a cererilor
•Dacă se solicită exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale de mai mult de 200 de persoane
internate, conducătorii unităţilor prevăzute mai sus asigură depunerea cererilor de votare prin intermediul urnei
speciale, în preziua votării – 26 septembrie 2020, între orele 18.00-20.00, la secțiile de votare din localitatea sau
sectorul în care se află unitatea respectivă, stabilite prin hotărâre a biroului electoral de circumscripție comunală,
orășenească, municipală sau de sector al municipiului București pe raza căreia se află imobilul unde acestea sunt
internate.
•Președinții secțiilor de votare la care se depun cererile prevăzute mai sus vor informa biroul electoral de
circumscripție comunală, orășenească, municipală sau de sector al municipiului București, după caz, asupra numărului
de persoane netransportabile la care urmează să se deplaseze cu urna specială.

PRIMIREA CERERILOR PENTRU URNA SPECIALĂ
26 septembrie 2020
Interval orar - 18:00 – 20:00
[art. 7 din HBEC nr. 81/2020]

•
În ziua votării, conducătorii unităţilor sanitare publice sau private, căminelor
pentru persoane vârstnice ori alte asemenea așezăminte sociale publice sau private
permit accesul în unitate al echipei biroului electoral al secției de votare, care se
deplasează cu urna specială.
•
Accesul urnei speciale în unităţile prevăzute mai sus se va face conform
normelor de protecție sanitară aplicabile acestora.

PRIMIREA CERERILOR PENTRU URNA SPECIALĂ
26 septembrie 2020
Interval orar - 18:00 – 20:00
[art. 8 din HBEC nr. 81/2020]

Pot formula cereri de votare prin intermediul urnei speciale următoarele categorii de persoane:

3. Persoanele deținute în baza unui mandat de arestare preventivă sau persoanele care
execută o pedeapsă privativă de libertate, dar care nu și-au pierdut drepturile electorale,
și care au domiciliul sau reședința în unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află penitenciarul sau locul de
deținere, iar în cazul municipiului București, în sectorul pe raza căruia se află penitenciarul sau locul de deținere, votează
prin intermediul urnei speciale.

Modalitate de înregistrare a cererilor
Directorii penitenciarelor și ai locurilor de deținere sunt obligați să aducă la cunoștința alegătorilor deținuți în baza unui
mandat de arestare preventivă sau care sunt în executarea unei pedepse privative de libertate, dar nu li s-a interzis
exercitarea drepturilor electorale, cu suficient timp înainte de ziua votării, dar nu mai târziu de data de 24 septembrie
2020, ora 12.00, faptul că pot vota prin intermediul urnei speciale, în măsura în care solicită această modalitate de vot,
dacă au domiciliul sau reședința în respectiva unitate administrativ-teritorială, iar în cazul municipiului București, în
sectorul respectiv.

PRIMIREA CERERILOR PENTRU URNA SPECIALĂ
26 septembrie 2020
Interval orar - 18:00 – 20:00
[art. 8 din HBEC nr. 81/2020]

•
Cererile de votare prin intermediul urnei speciale se formulează în scris, vor fi
datate și semnate olograf și vor cuprinde obligatoriu: numele, prenumele, data nașterii,
codul numeric personal, domiciliul, seria și numărul actului de identitate; cererile astfel
formulate se depun la directorii penitenciarelor sau ai locurilor de deținere, cel mai
târziu în preziua votării – 26 septembrie 2020, ora 12.00.
•
În preziua votării - 26 septembrie 2020, între orele 18.00-20.00, directorul
penitenciarului sau al locului de deținere asigură depunerea cererilor la biroul electoral al
secției de votare în a cărei rază teritorială se află penitenciarul sau locul de deținere
respectiv.

PRIMIREA CERERILOR PENTRU URNA SPECIALĂ
26 septembrie 2020
Interval orar - 18:00 – 20:00
[art. 8 din HBEC nr. 81/2020]

•
În cazul în care într-un penitenciar se solicită exercitarea dreptului de vot prin
intermediul urnei speciale de mai mult de 200 de persoane aflate în detenție, cererile de
votare prin intermediul urnei speciale pot fi depuse prin grija directorul penitenciarului,
în preziua votării – 26 septembrie 2020, între orele 18.00-20.00, la mai multe secții de
votare din localitatea în care se află penitenciarul, stabilite prin decizie a biroului
electoral de circumscripție comunală, orășenească, municipală sau de sector al
municipiului București, după caz, pe raza căreia se află penitenciarul.
•
Președinții secțiilor de votare la care se depun cererile vor informa biroul electoral de
circumscripție comunală, orășenească, municipală sau de sector al municipiului București,
după caz, asupra numărului de persoane deținute la care urmează să se deplaseze cu urna
specială.

PRIMIREA CERERILOR PENTRU URNA SPECIALĂ
26 septembrie 2020
Interval orar - 18:00 – 20:00
[art. 8 din HBEC nr. 81/2020]

•
În vederea exercitării dreptului de vot, directorul penitenciarului sau al locului de
detenție, după caz, eliberează temporar persoanelor prevăzute la alin.(1), numai pentru
exercitarea dreptului de vot, actul sau documentul de identitate aflat în dosarul individual.

•
În ziua votării - 27 septembrie 2020, directorul penitenciarului sau al locului de
deținere, după caz, va permite accesul echipei biroului electoral al secției de votare,
care se deplasează cu urna specială, în vederea exercitării dreptului de vot, operațiune
ce va avea loc într-un spațiu anume amenajat pentru votare, care trebuie să
beneficieze de dotări minime pentru asigurarea secretului votului.

PRIMIREA CERERILOR PENTRU URNA SPECIALĂ
26 septembrie 2020
Interval orar - 18:00 – 20:00
[art. 9 din HBEC nr. 81/2020]

Pot formula cereri de votare prin intermediul urnei speciale următoarele categorii de
persoane:

4. Persoanele aflate în arest la domiciliu își exercită dreptul de vot prin intermediul urnei
speciale, în măsura în care solicită această modalitate de vot, dacă au domiciliul sau
reședința în unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia execută măsura, iar în
cazul municipiului București, în sectorul pe raza căruia execută măsura.
Modalitate de depunere a cererilor:
•Cererea va fi însoțită obligatoriu de copia hotărârii judecătorești în baza căreia s-a dispus măsura arestului la
domiciliu.

•Președinții secțiilor de votare la care se depun cererile prevăzute mai sus vor informa biroul electoral de
circumscripție comunală, orășenească, municipală sau de sector al municipiului București, după caz, asupra
numărului de persoane deținute la care urmează să se deplaseze cu urna specială.

PRIMIREA CERERILOR PENTRU URNA
SPECIALĂ
26 septembrie 2020
Interval orar - 18:00 – 20:00
[art. 6 din HBEC nr. 81/2020]

La ora 20:00, președintele biroului electoral al secției de votare va analiza cererile
depuse, împreună cu ceilalți membri, iar în cazul în care sunt considerate întemeiate
și cuprind toate mențiunile obligatorii, va dispune înscrierea datelor de identificare
ale persoanelor netransportabile în extrasul din listele electorale, pe care îl va semna
și parafa cu ștampila de control a secției de votare.
Președintele secției de votare va dispune apoi formarea unei echipe compuse din cel puțin
doi membri ai biroului electoral al secției de votare, care urmează ca, în ziua votului – 27
septembrie 2020, să se deplaseze cu urna specială.

OPERAȚIUNI DESFĂȘURATE ÎN ZIUA ALEGERILOR
27 SEPTEMBRIE 2020
[art. 12 alin. (1) lit. c) din Anexa la Hotărârea AEP nr. 36/2019, art. 3 din H.G. nr. 577/2020]

În ziua votării activitatea biroului electoral al secției de votare începe la ora 0600.
Operatorul de calculator este prezent în secția de votare în ziua votării de la ora 0600
până la încheierea operațiunilor de numărare a voturilor şi consemnare a rezultatelor
votării.
ATENȚIE!
Președintele biroului electoral al secției de votare se va asigura că membrii și operatorul de
calculator primesc și utilizează, pe durata activităților desfășurate în localul de vot, măști de
protecție și mănuși.
Personalul de pază și personalul tehnic al biroului electoral al secției de votare (dacă există)
trebuie să poarte măștile de protecție primite.

PERSOANE CARE POT ASISTA LA OPERAȚIUNILE ELECTORALE
[art. 5 din Legea nr. 135/2020, art. 89 alin. (1), (2), din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, și HAEP nr.
6/2020]

La toate operațiunile efectuate de biroul electoral al secției de votare pot asista următoarele categorii de persoane:
-

membrii biroului electoral al secției de votare;
operatorii de calculator;
personalul de pază;
candidații;
persoanele acreditate în condițiile legii;
reprezentanții Autorității Electorale Permanente;
membrii birourilor electorale de circumscripție, ai oficiilor electorale și ai Biroului Electoral Central.

Prin persoane acreditate se înțelege următoarele:
a) observatori interni, desemnați de către asociații sau fundații, care desfășoară activități de apărare a democrației și a drepturilor omului,
acreditate de către Autoritatea Electorală Permanentă – pe baza documentului de acreditare și a actului de identitate sau a ecusonului emis de
asociația și fundația acreditată de Autoritatea Electorală Permanentă și actul de identitate;
b) reprezentanți ai instituțiilor mass-media românești, pe baza legitimației de jurnalist și a actului de identitate;
c) observatori internaționali, desemnați de către organizații străine sau internaționale pentru observarea alegerilor ori invitați de către
autoritățile române, acreditați de către Autoritatea Electorală Permanentă – pe baza documentului de acreditare, care este valabil și în copie,
însoțit de actul de identitate;

d) reprezentanți ai instituțiilor mass-media străine, acreditați de către Autoritatea Electorală Permanentă – pe baza documentului de acreditare,
care este valabil și în copie, însoțit de actul de identitate;
e) delegați ai partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale,
acreditați de către birourile electorale de circumscripție, conform legii.

PERSOANE CARE POT ASISTA LA OPERAȚIUNILE ELECTORALE
[art. 5 din Legea nr. 135/2020 și art. 90 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 2 alin. 3 și art. 8 alin.
(1) din HAEP nr. 6/2020]

ATENȚIE
• Observatorii interni pot asista la operațiunile birourilor electorale ale secțiilor de votare numai pe

baza ecusoanelor emise de către asociația sau fundația acreditată de către Autoritatea Electorală
Permanentă, însoțite de actul de identitate.
• Reprezentanții instituțiilor mass-media românești au acces în secțiile de votare și pot asista la
operațiunile birourilor electorale ale secțiilor de votare numai în baza actului de identitate și a
legitimației de jurnalist.
•Persoanele acreditate pot asista la operațiunile electorale în ziua votării, începând cu ora 0600 și
terminând cu momentul încheierii și semnării de către membrii biroului electoral al secției de votare a
procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării în secția respectivă.

Persoanele acreditate pot staționa numai în spațiul stabilit în acest sens în sala de votare de către
președintele biroului electoral al secției de votare.

PERSOANE CARE POT ASISTA LA OPERAȚIUNILE ELECTORALE
[art. 5 din Legea nr. 135/2020, art. 3 alin. (6) din HG nr. 577/2020, art. 90 din Legea nr. 208/2015, art. 75 alin. (1) și art. 121 alin. (3)
din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare]

ATENȚIE!

Personalul tehnic al biroului electoral al secției de votare asigură distribuirea unei măști de protecție
fiecărei persoane acreditate, delegat acreditat.
Persoanele acreditate nu pot interveni în niciun mod în organizarea și desfășurarea alegerilor, având
numai dreptul de a sesiza în scris președintele biroului electoral în cazul constatării unei neregularități.

IMPORTANT:
Pot efectua sondaje de opinie la ieșirea de la urne institutele de sondare a opiniei publice sau societățile

comerciale ori organizațiile neguvernamentale care sunt acreditate de Biroul Electoral Central, prin
hotărâre.
Operatorii de sondaj ai acestora au acces, în baza acreditării instituției pentru care lucrează, doar în zona
de 500 metri a secției de votare, fără a avea acces în interiorul localului de vot.

PREGĂTIREA DESCHIDERII SECȚIEI DE VOTARE
Interval orar: 06:00-07:00
[art. 82 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare]

În intervalul orar 0600 – 0700 președintele biroului electoral al secției de votare, în prezența celorlalți membri, trebuie
să efectueze următoarele operațiuni, în ordinea de mai jos:

1. Verifică:
Starea sigiliilor
Urnele fixe
Urna specială
Listele electorale
Cabinele de votare
Pachetele sigilate cu buletine de vot
Ștampila de control
Ștampilele cu mențiunea VOTAT
Tușierele
Timbrele autocolante

2. Deschide pachetele sigilate cu buletinele de vot, unul câte unul, și asigură aplicarea ștampilei de control pe
ultima pagină a fiecărui buletin de vot.
3. Închide și sigilează urnele de vot prin aplicarea ștampilei de control a secției de votare, după ce se asigură că
acestea sunt goale.

4. Afisează la loc vizibil, la sediul secţiei de votare, ora la care începe, respectiv se încheie votarea (700 - 2100)

PREGĂTIREA DESCHIDERII SECȚIEI DE VOTARE
Interval orar: 06:00-07:00
[art. 83 alin. (1) și (6) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare]

IMPORTANT:
Președintele biroului electoral al secției de votare este obligat să ia măsurile necesare
pentru ca alegerile să decurgă în bune condiții. În acest scop, puterile lui se întind și în
afara localului secției de votare, până la o distanță de 500 metri.
Pentru menținerea ordinii în localul secției de votare și în împrejurimile acestuia,
președintele biroului electoral al secției de votare are la dispoziție mijloacele de ordine
necesare, puse la dispoziție prin grija prefecților.

DESFĂŞURAREA VOTĂRII
Intervalul orar 700-21.00
(art. 84, art. 85 alin. (1), art. 87 din Legea nr. 115/2015)

VOTAREA are loc în ziua de duminică,
27 septembrie 2020,
între orele 700 - 2100.
UNDE SE EXERCITĂ DREPTUL DE VOT:
Dreptul de vot se exercită numai în comuna, orașul, municipiul sau subdiviziunea administrativteritorială a municipiului în care alegătorul își are domiciliul sau reședința, după caz.
EXCEPȚIE:
•Președintele și membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare, precum și personalul tehnic
auxiliar și personalul însărcinat cu menținerea ordinii votează la secția de votare unde își
îndeplinesc atribuțiile, dacă domiciliază în unitatea administrativ-teritorială, iar în cazul
municipiului București, dacă domiciliază în sectorul pentru care se votează la secția respectivă.

DESFĂŞURAREA VOTĂRII
Intervalul orar 700-2100
[art. 1 alin. (2), art. 3 alin. (3), art. 5 alin. (1), art. 18 alin. (1)- (2), art. 84, art. 85 alin. (1), art. 87 din Legea nr. 115/2015, cu
modificările și completările ulterioare]

EXCEPȚIE:
Pentru municipiul București, președintele și membrii birourilor electorale ale secțiilor de
votare, precum și personalul tehnic auxiliar și personalul însărcinat cu menținerea ordinii
votează la secția de votare unde își îndeplinesc atribuțiile, numai dacă domiciliază în
sectorul pentru care se votează în secția respectivă
Aceștia trebuie să fie înscriși de către președintele biroului electoral al secției de votare în
lista suplimentară și trebuie să fie radiați din lista electorală permanentă existentă la
secția de votare în a cărei rază domiciliază, la solicitarea președintelui biroului electoral al
secției de votare, transmisă prin SIMPV.

ALEGĂTORII
[art. 3 alin. (1) - (3), art. 5 alin. (1) și (3) și art. 6 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare]

CETĂȚENII ROMÂNI care
au împlinit vârsta de 18 ani,
inclusiv cei care împlinesc
această
vârstă
în
ziua
alegerilor.

POT VOTA

CETĂȚENII UNIUNII EUROPENE
care au domiciliul sau reședința în România au
dreptul de a alege și de a fi aleși în aceleași condiții
ca și cetățenii români, cu îndeplinirea prevederilor
legale.
Prin cetățenii Uniunii Europene se înțelege cetățenii statelor
membre ale Uniunii Europene, altele decât România.

Pentru alegerea consiliului local, a consiliului județean, a primarului, precum și a președintelui consiliului județean
fiecare alegător are dreptul la câte un singur vot.

Debilii sau alienaţii mintal,
puşi sub interdicţie.

NU POT VOTA

Persoanele cărora li s-a interzis exercitarea
dreptului de a alege, pe durata stabilită prin
hotărâre judecătorească definitivă.

ACTE CU CARE SE POATE EXERCITA DREPTUL DE VOT
[art. 127 alin. (1) și (2) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 4 alin. (1)-(3) din HBEC nr.
81/2020]

CETĂŢENI ROMÂNI
își pot exercita dreptul de vot pe baza
unuia dintre următoarele acte de
identitate, valabile în ziua votării:
cartea de identitate,
cartea electronică de identitate,
cartea de identitate provizorie,
buletinul de identitate,
pașaportul diplomatic,
pașaportul diplomatic electronic,
pașaportul de serviciu,
pașaportul de serviciu electronic,
în cazul elevilor din școlile militare,
carnetul de serviciu militar.

CETĂŢENI AI UNIUNII EUROPENE

își pot exercita dreptul de vot pe baza oricărui
document valabil care le atestă identitatea.
FOARTE IMPORTANT!!
Alegătorul care deține un act de identitate al cărui termen
de valabilitate a expirat în perioada 1 martie – 27
septembrie 2020, își poate exercita dreptul de vot în
baza acestuia.
Alegătorul european care deține un certificat de
înregistrare sau o carte de rezidență permanentă ale căror
termen de valabilitate a expirat în perioada 1 martie –
27 septembrie 2020, își poate exercita dreptul de vot în
baza acestora.

VERIFICAREA IDENTITĂȚII ALEGĂTORULUI
Intervalul orar 700-2100
[art. 2 alin. (2), art. 85 alin. (2)-(4), art. 127 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare,
art. 18 - 21, art. 3 alin. (6) din HG 577/2020]

Accesul alegătorilor în sala de votare are loc în serii
corespunzătoare numărului cabinelor, cu respectarea regulilor
de distanțare fizică.
ATENȚIE!
Alegătorii au obligația de a purta mască de protecție în incinta
secției de votare.
Personalul tehnic al biroului electoral al secției de votare distribuie
câte o mască de protecție fiecărui alegător care se prezintă la secția
de votare.

VERIFICAREA IDENTITĂȚII ALEGĂTORULUI
Intervalul orar 700-2100
[art. 2 alin. (2), art. 85 alin. (2)-(4), art. 127 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare,
art. 18 - 21, art. 24-25 din Anexa la Hotărârea AEP nr. 36/2019]

Alegătorul român prezintă actul de identitate/cetățeanul Uniunii Europene prezintă
documentul de identitate operatorului de calculator al biroului electoral al secției de
votare, care înscrie codul numeric personal al alegătorului în SIMPV.
Înscrierea în SIMPV a codului numeric
personal al alegătorului român care se
prezintă la vot se realizează de către
operatorul de calculator, în următoarele
etape :

1) preluarea codului numeric personal
(CNP-ului) în ADV;
2) verificarea CNP-ului prin ADV

3) validarea operațiunii de preluare a
CNP-ului în ADV.

Cetățenii Uniunii Europene care se prezintă la secția de votare
și care NU VOTEAZĂ în baza certificatului de înregistrare
sau a cărții de rezidență permanentă, verificarea se realizează
în următoarele etape:
1) preluarea numelui și prenumelui alegătorului, a datei
nașterii și a statului membru al Uniunii Europene care a emis
documentul de identitate, prin tastarea literelor și cifrelor
corespunzătoare în secțiunea destinată acestui scop în interfața
ADV
2)

verificarea de către operatorul de calculator a datelor mai

sus menționate ale cetățeanului Uniunii Europene care se
prezintă la vot, prin compararea datelor de identificare înscrise în
mesajul apărut în interfața ADV cu datele de identificare înscrise

în documentul de identitate.

VERIFICAREA IDENTITĂȚII ALEGĂTORULUI
Intervalul orar 700-2100
[art. 24-25 din Anexa la Hotărârea AEP nr. 36/2019]

În baza rezultatelor generate de SIMPV:
Prevederi aplicabile în cazul CETĂȚENILOR ROMÂNI și în cazul CETĂȚENILOR UNIUNII EUROPENE înscriși
în copiile de pe listele electorale complementare care VOTEAZĂ în baza certificatului de înregistrare sau a cărții de
rezidență permanentă
a)pentru alegătorul care se regăsește în listele electorale permanente ale secției respective și care nu a mai votat la același tur
de scrutin - după ce validează operațiunea de preluare a CNP-ului alegătorului care s-a prezentat la vot, operatorul de
calculator predă de îndată actul de identitate președintelui BESV sau altui membru desemnat de către acesta, cu
indicarea numărului poziției la care este înscris alegătorul.
b)pentru persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusiv, operatorul de calculator are obligația de
a preda de îndată actul de identitate președintelui biroului electoral al secției de votare și de a-i aduce la cunoștință
mesajul sau mesajele apărute în interfața ADV.
c)pentru persoana căreia i s-a interzis exercitarea dreptului de vot sau care a fost pusă sub interdicție, operatorul de
calculator validează operațiunea de preluare în ADV a codului numeric personal al alegătorului care s-a prezentat la
vot numai în baza deciziei președintelui biroului electoral al secției de votare de a permite exercitarea dreptului de
vot.
d)pentru alegătorul care figurează ca înscris deja în SIMPV, președintele biroului electoral al secției de votare va contacta
telefonic, prin intermediul terminalului pus la dispoziție de către Serviciul de Telecomunicații Speciale, președintele
biroului electoral al secției de votare unde alegătorul figurează deja înscris în SIMPV, în vederea identificării
eventualei semnături a acestuia în dreptul datelor sale de identificare din listele electorale. Convorbirea va fi
înregistrată de Serviciul de Telecomunicații Speciale.

VERIFICAREA IDENTITĂȚII ALEGĂTORULUI
Intervalul orar 700-2100
[art. 24-25 din Anexa la Hotărârea AEP nr. 36/2019]

În baza rezultatelor generate de SIMPV
Prevederi aplicabile în cazul CETĂȚENILOR ROMÂNI și în cazul CETĂȚENILOR UNIUNII EUROPENE
înscriși în copiile de pe listele electorale complementare care VOTEAZĂ în baza certificatului de înregistrare
sau a cărții de rezidență permanentă
e)pentru alegătorul care se prezintă la vot la o altă secție de votare decât cea unde este înscris în lista electorală permanentă și care nu a
mai votat la același tur de scrutin, operatorul de calculator validează operațiunea de preluare în ADV a codului numeric personal
al alegătorului care s-a prezentat la vot numai în baza deciziei președintelui biroului electoral al secției de votare de a permite
exercitarea dreptului de vot.
f)pentru alegătorul care este omis din lista electorală permanentă și care nu a mai votat la același tur de scrutin, președintele biroului
electoral al secției de votare va contacta Autoritatea Electorală Permanentă prin Centrul de preluare a apelurilor.
g)pentru alegătorul care a formulat cerere de votare prin intermediul urnei speciale și care se prezintă la secția de votare, fără a mai fi
votat la același tur de scrutin, operatorul de calculator validează operațiunea de preluare în ADV a codului numeric personal al
alegătorului care s-a prezentat la vot numai în baza deciziei președintelui biroului electoral al secției de votare de a permite
exercitarea dreptului de vot.
h)pentru alegătorul care se prezintă la vot cu un act de identitate care nu se află în termen de valabilitate, operatorul de calculator are
obligația de a preda de îndată actul de identitate președintelui biroului electoral al secției de votare și de a-i aduce la cunoștință
mesajul sau mesajele apărute în interfața ADV.
A se avea în vedere faptul că actele de identitate expirate începând cu 1 martie 2020 sunt valabile.

VERIFICAREA IDENTITĂȚII ALEGĂTORULUI
Intervalul orar 700-2100
[art. 24-25 din Anexa la Hotărârea AEP nr. 36/2019]

În baza rezultatelor generate de SIMPV
Prevederi aplicabile în cazul cetățenilor Uniunii Europene care se prezintă la secția de votare și care
NU VOTEAZĂ în baza certificatului de înregistrare sau a cărții de rezidență permanentă
a)pentru cetățeanul Uniunii Europene care nu a mai votat la același scrutin, operatorul de calculator validează
operațiunea de preluare a datelor de identificare cu acordul verbal al președintelui biroului electoral al secției
de votare.

b)pentru cetățeanul Uniunii Europene care a mai votat o dată la același scrutin, operatorul de calculator are obligația
de a preda de îndată actul de identitate președintelui BESV și de a-i aduce la cunoștință mesajul sau mesajele apărute
în interfața ADV, iar președintele BESV va contacta telefonic, prin intermediul terminalului pus la dispoziție de
către STS, președintele BESV unde alegătorul figurează deja înscris în SIMPV, în vederea identificării
eventualei semnături a acestuia în dreptul datelor sale de identificare din listele electorale. Convorbirea va fi
înregistrată de STS.
c)pentru cetățeanul Uniunii Europene care a formulat cerere de votare prin intermediul urnei speciale și care se
prezintă la secția de votare, fără a mai fi votat la același tur de scrutin, operatorul de calculator validează
operațiunea de preluare în ADV a codului numeric personal al alegătorului care s-a prezentat la vot numai în
baza deciziei președintelui biroului electoral al secției de votare de a permite exercitarea dreptului de vot.

CONTESTAREA IDENTITĂȚII ALEGĂTORULUI

[art. 88 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare alin. 13 din HBEC nr.
81/2020]

Candidații și alegătorii au dreptul să conteste identitatea persoanei care se prezintă la vot. În asemenea
cazuri, identitatea celui în cauză se stabilește de președintele biroului electoral al secției de votare prin

orice mijloace.
În cazul în care contestația este întemeiată, președintele biroului electoral al secției de votare îl oprește
de la vot pe alegătorul contestat, consemnează faptul într-un proces-verbal și sesizează autoritățile
competente.
După admiterea unei contestații împotriva identității unei persoane care se prezintă la vot,
președintele biroului electoral al secției de votare va proceda la întocmirea olografă a unui proces-verbal
care va conține, în mod obligatoriu, următoarele:
a) numărul secției de votare, denumirea localității, respectiv a județului;
b) numele, prenumele și codul numeric personal al persoanei care s-a prezentat la vot, a cărei
identitate a fost contestată;
c) descrierea situației constatate;
d) numele, prenumele și semnătura președintelui biroului electoral al secției de votare.
e) data întocmirii procesului-verbal.

EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT

[art. 3 alin. (2), art. 85 alin. (6), art. 108 lit o) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și
completările ulterioare]

1. ÎNMÂNAREA BULETINULUI ŞI A ŞTAMPILEI DE VOT
Președintele biroului electoral al secției de votare încredințează alegătorului în baza semnăturii în lista
electorală:
 buletinele de vot;
 ştampila cu menţiunea „VOTAT”.

2. INTRAREA ÎN CABINA DE VOT ŞI EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT
•După ce alegătorul primeşte buletinele de vot şi ştampila cu menţiunea „VOTAT”, va intra în
cabina de vot pentru a-şi exercita dreptul de vot aplicând ștampila cu mențiunea "VOTAT" în
patrulaterul care cuprinde lista de candidați sau numele candidatului pe care îl votează.
•Alegătorii votează separat în cabine închise.
•Fotografierea sau filmarea prin orice mijloace a buletinului de vot de către alegători în timpul
exercitării dreptului de vot constituie contravenţie.
•Prezenţa oricărei persoane în cabinele de vot, în afara celei care votează, este interzisă.

EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT

[art. 85 alin. (5), (8)-(10) art. 90 alin. (2) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările
ulterioare]

IMPORTANT:
•Dacă alegătorul, din motive temeinice, constatate de președintele biroului electoral al secției de votare,
nu poate să voteze singur, acesta are dreptul să cheme în cabina de votare un însoţitor ales de el, pentru
a-l ajuta.
•Însoţitorul nu poate fi din rândul persoanelor acreditate, al membrilor biroului electoral al secţiei de
votare sau al candidaţilor.
3. INTRODUCEREA BULETINULUI DE VOT ÎN URNĂ
•După ce au votat, alegătorii îndoaie buletinele de vot astfel încât pagina albă care poartă ştampila de
control să rămână în afară şi le introduc în urnă, având grijă să nu se deschidă.
•Îndoirea greşită a buletinului de vot nu atrage nulitatea votului, dacă secretul votului este asigurat.
•În cazul în care buletinul de vot se deschide în aşa fel încât secretul votului nu mai este asigurat, acesta
se anulează şi se dă alegătorului, numai o singură dată, un nou buletin de vot.
•În acest caz, buletinul de vot iniţial este reținut și anulat de către președintele biroului electoral al secției
de votare, urmând a se face menţiunea corespunzătoare în procesul-verbal privind consemnarea
rezultatelor votării la alegerile locale din anul 2020.

EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT

[art. 85 alin. (11) și art. 118 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare]

4. RESTITUIREA ŞTAMPILEI DE VOT, APLICAREA ŞTAMPILEI SAU
TIMBRULUI AUTOCOLANT, RESTITUIREA ACTULUI DE IDENTITATE,
PĂRĂSIREA SECŢIEI DE VOTARE
Alegătorul va restitui ştampila cu menţiunea „VOTAT” membrului biroului electoral care
a înmânat-o. După restituire, membrul biroului
•aplică pe actul de identitate al alegătorului ştampila cu menţiunea „VOTAT” și
înscrie data scrutinului sau, după caz, aplică pe versoul carții de identitate un timbru
autocolant cu menţiunea „VOTAT” și înscrie data scrutinului;

•restituie alegătorului actul/cartea de identitate.
Alegătorul va părăsi secţia de votare.

VOTAREA CU URNA SPECIALĂ

[art. 91 alin. (1), art. 92 alin. (3) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare,
art. 6 din HBEC nr. 81/2020]

Cum se votează?
Echipa compusă pentru deplasarea cu urna specială în preziua votării se deplasează
numai la adresele unde figurează domiciliul sau reședința persoanelor
netransportabile din extrasul listei electorale, urmând ca exercitarea dreptului de
vot, prin înmânarea unui buletin de vot și a ștampilei cu mențiunea „VOTAT” să fie
realizată numai după ce alegătorul prezintă actul de identitate și a semnat extrasul din
lista electorală în dreptul datelor privind identitatea sa.

VOTAREA CU URNA SPECIALĂ

[art. 91 alin. (1), art. 92 alin. (3) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare,
art. 6 din HBEC 81/2020]

Cum se votează?
Echipa compusă pentru deplasarea cu urna specială va avea următoarele materiale necesare exercitării
votului:
a.
urna specială, care este sigilată cu ștampila de control a secției de votare;
b.
extrasul listei electorale care cuprinde toate datele de identificare ale persoanelor ce urmează a
vota prin intermediul urnei speciale în respectiva unitate;
c.
o tușieră;
d.
o ștampilă cu mențiunea „VOTAT”;
e.
cel puțin un pix, cu pastă de culoare albastră;
f.
buletine de vot pentru fiecare categorie, pe care este aplicată ștampila de control a secției de
votare și timbre autocolante, în număr necesar corespunzător extrasului listei electorale.

La ora încheierii votării, ora 2100, urna specială trebuie să se afle în sediul secției de
votare.

VOTAREA CU URNA SPECIALĂ

[art. 91 alin. (2), (4),(5) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare,
art. 26 din Anexa la Hotărârea AEP nr. 36/2019]

IMPORTANT:

Votarea se face numai pe baza unui extras întocmit personal de președintele
biroului electoral de pe lista electorală permanentă, copia listei electorale
complementare sau de pe lista suplimentară existente la secția respectivă.
Extrasul se semnează de către președinte și se ștampilează, iar persoanele
cuprinse în aceste extrase trebuie să fie radiate din celelalte liste existente la
secție.

plecării din secția de votare a echipei de membri ai BESV care
însoțește urna specială, solicită operatorului de calculator să repete
operațiunea de verificare și să îi comunice mesajul returnat de SIMPV.
înaintea

VOTAREA CU URNA SPECIALĂ
art. 26 alin. (4) din Anexa la Hotărârea AEP nr. 36/2019]

IMPORTANT:
La momentul întoarcerii echipei de membri ai biroului electoral al secției de votare care
însoțește urna specială, operatorul de calculator validează în ADV, în baza semnăturii
din extrasul din lista electorală permanentă, lista electorală complementară sau din lista
suplimentară, după caz, CNP-ul alegătorului care a votat prin intermediul urnei speciale.

SUSPENDAREA VOTĂRII

[art. 89 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare]

 Președintele biroului electoral al secției de votare, poate suspenda votarea pentru motive
temeinice.
Suspendarea nu poate depăși o oră și este anunțată prin afișare la ușa localului
de vot cu cel puțin o oră înainte.
Durata tuturor suspendărilor nu poate depăși două ore.
În timpul suspendării, urnele de votare, ștampilele, buletinele de vot și toate lucrările
biroului electoral rămân sub pază permanentă, iar membrii biroului nu pot părăsi sala de
votare în același timp.
Persoanele care au dreptul, potrivit legii, să asiste la votare nu pot fi obligate să părăsească
sala de votare pe timpul suspendării operațiunilor.

PROCEDURA CARE TREBUIE URMATĂ ÎN CAZUL
DISFUNCȚIONALITĂȚII SIMPV

[art. 86 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 35 și art. 36 alin. (1),
(2) din Anexa la Hotărârea AEP nr. 36/2019]

ATENȚIE!
Disfuncționalitatea SIMPV nu determină suspendarea sau întreruperea votării.
alegătorii prezintă actul de identitate, respectiv documentul de identitate, operatorului de calculator sau
membrului biroului electoral al secției de votare desemnat de președintele acestuia, care consemnează pe
suport electronic sau de hârtie, după caz, codurile numerice personale ale alegătorilor și ora la care s-au
prezentat la vot.
 Pe perioada disfuncționalității SIMPV, la secțiile de votare din țară, în cazul în care terminalul
informatic este funcțional, alegătorii prezintă actele de identitate operatorului de calculator, care
validează în ADV, în modul off-line, codurile numerice personale ale alegătorilor care se prezintă la
vot.
 În cazul în care, într-o secție de votare din țară, terminalul informatic nu este funcțional, până la
momentul înlocuirii acestuia se utilizează numai listele electorale pe suport hârtie.
Operatorul de calculator va aduce de îndată la cunoștința președintelui biroului electoral al secției de votare
următoarele situații:
a) defecțiuni ale terminalului informatic sau ale echipamentelor conexe;
b) defecțiuni ale conexiunilor la SIMPV;
c) imposibilitatea de a accesa și/sau de a efectua operațiuni în interfața ADV în modul online;
d) întârzierile mai mari de 2 minute în primirea mesajelor prevăzute de prezentele norme metodologice.

PROCEDURA CARE TREBUIE URMATĂ ÎN CAZUL
DISFUNCȚIONALITĂȚII SIMPV
[art. 86 din Legea nr. 115/2015, art. 6 alin. (5), art. 35
din Anexa la Hotărârea AEP nr. 36/2019]

 Preşedintele biroului electoral al secției de votare aduce la cunoștința membrilor
situațiile mai sus menționate și întocmește procesul-verbal în care vor fi consemnate
aspectele constatate, precum și durata disfuncționalității. Acesta se semnează de către
președintele biroului electoral al secției de votare, precum și de către operatorul de
calculator.
 Apariția și încetarea disfuncționalității SIMPV sunt notificate telefonic, de îndată,
biroului electoral ierarhic superior, precum și Centrului de preluare a apelurilor, de
către operatorul de calculator sau președintele biroului electoral al secției de votare.
 STS asigură asistența tehnică în vederea remedierii cauzelor care au condus la
disfuncționalitatea SIMPV.
 STS asigură înlocuirea terminalelor informatice nefuncționale utilizate la secțiile de votare.

PROCEDURA CARE TREBUIE URMATĂ ÎN CAZUL
DISFUNCȚIONALITĂȚII SIMPV
[art. 36 alin. (8) din Anexa la Hotărârea AEP nr. 36/2019]

ATENȚIE!
Pe durata disfuncționalității SIMPV, președinții birourilor electorale ale
secțiilor de votare verifică prin intermediul terminalului telefonic pus la
dispoziție de către STS dacă alegătorii care se prezintă la vot au drept de vot
și dacă aceștia figurează că au mai votat.

SOLUȚIONAREA SESIZĂRILOR PRIVIND OPERAȚIUNILE
DE VOTARE
[art. 95 din Legea nr. 115/2015]

 În timpul operațiunilor de votare se pot face întâmpinări cu privire la aceste
operațiuni.
 Biroul electoral al secției de votare hotărăște de îndată asupra întâmpinărilor
formulate.
 Împotriva soluției date cu ocazia rezolvării întâmpinării se pot formula
contestații în scris. Contestațiile se prezintă președintelui BESV, care
eliberează depunătorului o dovadă de primire.

ÎNCHEIEREA VOTĂRII

[art. 92 alin.(1)-(3) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare]

 La ora 2100, președintele BESV declară votarea încheiată şi dispune
închiderea localului secţiei de vot.
 Alegătorii care la ora 2100 se află în localul secției de vot pot să își exercite
dreptul de vot.
 La ora 2100, urna specială trebuie să se afle în localul secției de vot.

OPERAȚIUNI EFECTUATE DUPĂ ÎNCHEIEREA VOTĂRII
[art. 93 alin. (2) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare]

• Deschiderea urnelor se face numai în prezența membrilor BESV
și, după caz, a persoanelor care au dreptul să asiste la votare.
• La numărarea voturilor pot participa, ca delegați, reprezentanții
tuturor partidelor politice, alianțelor politice și alianțelor
electorale sau organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților
naționale care au participat la alegeri și nu au reprezentanți în
biroul electoral al secției de votare.

OPERAȚIUNI EFECTUATE DUPĂ ÎNCHEIEREA VOTĂRII
1. Numărarea buletinelor de vot

[art. 93 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, art. 12 alin. (1) lit. g) și art. 16 din Anexa la Hotărârea AEP nr. 36/2019]

După închiderea localului secţiei de vot, președintele biroului electoral al secției de votare, în
prezența membrilor biroului electoral, declanșează operațiunile de numărare a buletinelor de vot
și de consemnare a rezultatului votării.

Operatorul de calculator:
asigură înregistrarea audiovideo neîntreruptă a operațiunilor efectuate de către membrii BESV

pentru numărarea voturilor și completarea proceselor-verbale. Înregistrările se realizează în localul de
vot prin intermediul terminalelor informatice puse la dispoziție de STS (tablete).
poziționează terminalul informatic într-un loc fix, care oferă perspectivă clară asupra locului în

care sunt așezate şi numărate buletinele de vot utilizate.

ATENȚIE! Se interzice operatorului de calculator să realizeze copii ale înregistrării
audiovideo ori să permită accesul altor persoane neautorizate la înregistrare.

OPERAȚIUNI EFECTUATE DUPĂ ÎNCHEIEREA VOTĂRII
1. Numărarea buletinelor de vot

[art. 93 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare]

Președintele biroului electoral al secției de votare:
1. se asigură că operatorul de calculator asigură înregistrarea video-audio neîntreruptă a operațiunilor
efectuate de către membrii BESV pentru numărarea voturilor
2. ia măsuri pentru ca înregistrarea audiovideo să decurgă neîntrerupt, fără a fi obstrucționată de nicio
persoană
3. se asigură că operatorul de calculator accesează secțiunea de închidere a votării din ADV
4. verifică starea sigiliilor de pe urnele de votare

5. sigilează fanta urnelor de votare
6. introduce ștampilele cu mențiunea ”VOTAT” într-un plic care se sigilează prin aplicarea ștampilei de
control a secţiei de votare.
•

Plicul va fi sigilat numai după ce au fost introduse în acesta toate ștampilele cu mențiunea
”VOTAT”.

•

Dispariția uneia sau a mai multor ștampile se consemnează la pct. i) al procesului-verbal privind
consemnarea rezultatelor votării.

OPERAȚIUNI EFECTUATE DUPĂ ÎNCHEIEREA VOTĂRII
1. Numărarea buletinelor de vot
[art. 93 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare]

Președintele biroului electoral al secției de votare:
7. anulează

buletinele de vot neîntrebuințate, prin înscrierea pe diagonala primei pagini a mențiunii ”ANULAT” și
aplicarea ștampilei de control a secției de votare;
•

în cazul în care există pachete intacte cu buletine de vot, mențiunea ”ANULAT” se înscrie o singură dată
pe pachetul respectiv și se aplică o singură dată ștampila de control a secției de votare.

•

Numărul acestor buletine se înscrie la pct. f) al procesului-verbal privind consemnarea rezultatelor
votării.

8. stabilește numărul alegătorilor înscriși în lista electorală permanentă și în copia de pe lista electorală
complementară primite din partea primarului unității administrativ-teritoriale pe a cărei rază își are sediul secția de
votare.
•

Rezultatul numărării se înscrie la pct. a1), respectiv a2) din procesul-verbal privind consemnarea
rezultatelor votării.

ATENȚIE!

Este interzis ca pe aceste liste să existe ștersături, modificări sau completări, altele decât cele rezultate din aplicarea
art. 85 alin. (4) lit. d), art. 87 și, respectiv, art. 91 alin. (2) din Legea nr. 115/2015.

OPERAȚIUNI EFECTUATE DUPĂ ÎNCHEIEREA VOTĂRII
1. Numărarea buletinelor de vot
[art. 93 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare]

Președintele biroului electoral al secției de votare:

9. stabilește numărul alegătorilor prezenți la urne, prin numărarea semnăturilor înscrise pe
listele electorale existente în secția de votare.
10. desigilează urnele de vot
11. după desigilarea urnei, se numără voturile găsite în urnă, evidențiindu-se separat voturile
valabil exprimate, respectiv voturile nule pentru consiliul local, consiliul județean sau, după
caz, Consiliul General al Municipiului București, respectiv pentru primar, președintele
consiliului județean sau, după caz, primarul general al municipiului București;

OPERAȚIUNI EFECTUATE DUPĂ ÎNCHEIEREA VOTĂRII
1. Numărarea buletinelor de vot
[art. 93 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare]

Președintele biroului electoral al secției de votare:

12. citește cu voce tare, la deschiderea fiecărui buletin de vot, lista de candidați care a fost
votată sau, după caz, numele și prenumele candidatului independent ori numele și prenumele
candidatului pentru funcția de primar sau numele și prenumele candidatului pentru funcția de
președinte al consiliului județean care a fost votat și arată buletinul de vot celor prezenți.
Buletinele de vot deschise sunt selectate în funcție de consiliul local, consiliul
județean sau, după caz, în funcție de Consiliul General al Municipiului București și în
funcție de primar, președinte al consiliului județean ori, după caz, de primar general al
municipiului București, sunt așezate în funcție de partide politice, alianțe politice, alianțe
electorale sau organizații ale cetățenilor aparținând minorităților naționale și de candidați
independenți și sunt numărate și legate separat.

OPERAȚIUNI EFECTUATE DUPĂ ÎNCHEIEREA VOTĂRII
1. Numărarea buletinelor de vot
[art. 93 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare]

IMPORTANT:
Buletinele de vot nule nu intră în calculul voturilor valabil exprimate.
•buletinele de vot pe care nu a fost aplicată ștampila de control a secției de

votare,
•buletinele de vot e de vot de alt model decât cel legal aprobat,
•buletinele de vot pe care nu a fost aplicată ștampila ”VOTAT”,

•buletinele de vot la care ștampila ”VOTAT” este aplicată pe mai multe
patrulatere,
•buletinele de vot la care ștampila ”VOTAT” este aplicată în afara

patrulaterelor.

EXEMPLE
DE BULETINELE DE VOT NULE

EXEMPLE
DE BULETINELE DE VOT NULE

EXEMPLE
DE BULETINELE DE VOT NULE

EXEMPLE
DE BULETINELE DE VOT NULE

OPERAȚIUNI EFECTUATE DUPĂ ÎNCHEIEREA VOTĂRII
1. Numărarea buletinelor de vot

Sunt considerate ca fiind VOTURI VALABIL EXPRIMATE, voturile exprimate în
următoarele situații:

ștampila cu mențiunea „VOTAT” este aplicată în interiorul unui singur patrulater;
ștampila cu mențiunea „VOTAT” depășește limitele patrulaterului, dar opțiunea
alegătorului este evidentă (inclusiv situația în care ștampila atinge doar un patrulater);
ștampila cu mențiunea „VOTAT” este aplicată în interiorul unui patrulater, dar pe buletinul
de vot sunt înscrise diverse mențiuni ale alegătorului (votul este considerat valabil indiferent
de mențiunile înscrise pe buletinul de vot);
ștampila cu mențiunea „VOTAT” este aplicată în interiorul unui patrulater, dar pe buletinul
de vot alegătorul a aplicat una sau mai multe ștampile fără să atingă vreun alt patrulater.

EXEMPLE DE
VOTURI VALABIL EXPRIMATE

EXEMPLE DE
VOTURI VALABIL EXPRIMATE

EXEMPLE DE
VOTURI VALABIL EXPRIMATE

OPERAȚIUNI EFECTUATE DUPĂ ÎNCHEIEREA VOTĂRII
2. Completarea proceselor-verbale privind consemnarea
rezultatelor votării

[art. 94 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 12 alin. (1) lit. h) din
Anexa la Hotărârea AEP nr. 36/2019]

După numărarea voturilor, președintele biroului electoral al secției de votare:
1.înscrie pe o ciornă rezultatele numărătorii votului și solicită operatorului verificarea corelațiilor în SIMPV;

2.supraveghează procesul de introducerea electronică a rezultatelor votării în formularul pentru
verificarea corelațiilor, instalat pe terminalul informatic pus la dispoziție de către Serviciul de Telecomunicații
Speciale; aplicația informatică menționată va asigura verificarea îndeplinirii corelațiilor legale dintre datele
introduse, conform cheilor legale de control, și va semnala eventualele erori sau neconcordanțe care trebuie
corectate sau remediate pentru a asigura încheierea proceselor-verbale cu respectarea corelațiilor
prevăzute de lege.
3.încheie, separat pentru consiliul local, pentru consiliul județean, pentru primar, precum și pentru președintele
consiliului județean, câte un proces-verbal, în două exemplare.
În municipiul București, președintele BESV încheie câte un proces- verbal pentru consiliul local al sectorului,
pentru primarul sectorului municipiului București, pentru Consiliul General al Municipiului București și pentru
primarul general al municipiului București.
privind consemnarea rezultatelor votării se semnează de președinte și de membrii BESV și
poartă ștampila de control. Semnăturile se pun în dreptul numelui și prenumelui și, după caz, al apartenenței
politice, respectiv după indicarea denumirii abreviate a partidului politic pe care îl reprezintă.
Procesele-verbale

OPERAȚIUNI EFECTUATE DUPĂ ÎNCHEIEREA VOTĂRII
3. Soluționarea sesizărilor privind operațiunilor de numărare și
totalizare a voturilor
[art. 94 alin. (6) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare]

IMPORTANT:
Membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare li se eliberează, la cerere, de către
președintele biroului electoral o copie de pe fiecare proces-verbal.
Cererea trebuie formulată în scris înainte de întocmirea procesului-verbal privind
consemnarea rezultatelor votării.
Lipsa semnăturilor unor membri ai biroului electoral nu are nicio influență asupra
valabilității procesului-verbal și a alegerilor. Președintele menționează motivele care au
împiedicat semnarea.

OPERAȚIUNI EFECTUATE DUPĂ ÎNCHEIEREA VOTĂRII
4. Soluționarea sesizărilor privind
operațiunile de numărare și totalizare a voturilor
[art. 95 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare]

 În timpul operațiunilor de deschidere a urnelor, de numărare și totalizare a
voturilor, precum și de înregistrare a rezultatului votării în procesele-verbale se
pot face întâmpinări cu privire la aceste operațiuni.
 Biroul electoral al secției de votare hotărăște de îndată asupra întâmpinărilor
formulate.
 Împotriva soluției date cu ocazia rezolvării întâmpinării se pot formula
contestații în scris. Contestațiile se prezintă președintelui BESV, care
eliberează depunătorului o dovadă de primire.

OPERAȚIUNI EFECTUATE DUPĂ ÎNCHEIEREA VOTĂRII
5. Constituirea dosarelor pentru biroul electoral ierarhic superior
[art. 96 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare]

Pentru consiliul local, pentru consiliul județean, pentru primar, respectiv pentru
președintele consiliului județean, se întocmește un dosar care va cuprinde
următoarele documente:
•

procesul-verbal privind consemnarea rezultatelor votării corespunzător

•

contestațiile formulate

•

buletinele de vot nule

•

buletinele de vot contestate

Dosarele se sigilează și se ștampilează.
Similar, pentru consiliul local al sectorului, pentru primarul sectorului municipiului
București, pentru Consiliul General al Municipiului București și pentru primarul general al
municipiului București, se întocmește un dosar care va cuprinde același tip de documente,
mai sus menționate.

OPERAȚIUNI EFECTUATE DUPĂ ÎNCHEIEREA VOTĂRII
6. PREDAREA DOCUMENTELOR
CĂTRE BIROUL ELECTORAL IERARHIC SUPERIOR
[art. 96 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare]

Dosarele se transportă sub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne și
se predau biroului electoral de circumscripție, pe bază de proces-verbal, de către
președintele biroului electoral al secției de votare, în cel mult 24 de ore de la încheierea
votării.

ATENȚIE!
La predarea dosarelor, președintele biroului electoral al secției de votare trebuie însoțit de
cel puțin 2 membri ai biroului, stabiliți prin tragere la sorți de către președinte. Operatorii
de calculator au obligația de a însoți președinții biroului electoral al secției de votare
care se deplasează la sediul biroului electoral ierarhic superior cu procesele-verbale privind
consemnarea rezultatelor votării.

OPERAȚIUNI EFECTUATE DUPĂ ÎNCHEIEREA VOTĂRII
6. PREDAREA DOCUMENTELOR
CĂTRE BIROUL ELECTORAL IERARHIC SUPERIOR

[art. 31 lit. f) și g), art. 96, din Legea nr. 115/2015, art. 12 alin. (4) din Anexa la Hotărârea AEP nr.
36/2019 ]

Cu aceeași ocazie, vor fi predate biroului electoral de circumscripție, pe bază de proces-verbal,
următoarele materiale:
•

buletinele de vot întrebuințate şi necontestate

•

buletinele de vot anulate

•

listele electorale utilizate

•

ștampilele

•

celelalte materiale utilizate în desfășurarea votării

IMPORTANT:
După încheierea votării, președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare predau
primarilor, pe bază de proces- verbal, timbrele autocolante neutilizate.

TURUL DOI AL ALEGERILOR

[art. 39 alin. (1) lit. h), art. 101, art. 1011 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare]

 Este declarat ales președinte al consiliului județean candidatul care a întrunit cel mai
mare număr de voturi valabil exprimate.
 În caz de egalitate se va organiza un nou tur de scrutin la două săptămâni de la
primul tur, la care vor participa numai candidații care se află în această situație.
 Este declarat ales primar candidatul care a întrunit cel mai mare număr de voturi valabil
exprimate.
 În caz de balotaj se va organiza un nou tur de scrutin la două săptămâni de la
primul tur, la care vor participa doar candidații care se află în această situație.
 În cazul unui nou tur de scrutin, acesta are loc la două săptămâni de la primul tur,
respectiv în data de 11 octombrie 2020.
 Operaţiuni electorale se vor desfășura similar celor din primul tur de scrutin.

Vă mulțumim!

