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PRECIZĂRI  PRIVIND COMPLETAREA PROCESELOR –VERBALE ÎN SECŢIILE DE VOTARE 

pentru alegerea autorităţ ilor administraţ iei publice locale – 27 septembrie 2020 

LEGEA 115/2015 

 

               Precizări generale 

- Se vor înscrie datele de identificare ale secţ iei de votare pe toate paginile procesului verbal, în căsuţ ele 

cu această destinaţ ie. 

- Obligatoriu toate datele înscrise în procesele verbale se vor trece cu pastă de culoare albastră ş i vor fi 

înscrise cât mai citeţ , în interiorul fiecărei căsuţ e, cifrele fiind aliniate de la dreapta la stânga, fără a se 

tăia cu o linie căsuţ ele care rămân libere. 

- Dacă un partid sau candidat independent înscris la punctul g nu a obţ inut nici un vot, se va înscrie cifra 

« 0 »  aliniată la dreapta. 

 -     Procesele-verbale nu trebuie să conţ ină corecturi ş i ş tersături; 

 -     Procesele-verbale deteriorate sau corectate cu pastă corectoare, nu vor fi acceptate la prelucrare ; 

 -     Procesele-verbale să fie cele originale primite în plic, nu se acceptă xerocopii: 

 

                

               LEGEA 115/2015    ART. 3 

   (3) Dreptul de vot se exercită numai în comuna, oraşul, municipiul sau subdiviziunea administrativ-

teritorială a municipiului în care alegătorul îş i are domiciliul sau reşedinţ a, după caz. 

 

  LEGEA 115/2015    ART. 19 

Un alegător poate fi înscris numai într-o singură listă electorală. 

 

 Liste electorale utilizate în secţ ia de votare: 

- listele electorale permanente; 

-     copiile de pe listele electorale complementare; 

- listele electorale suplimentare; 

- extras întocmit personal de preşedintele biroului electoral de pe lista electorală permanentă, de pe 

copia listei electorale complementare sau de pe lista suplimentară existente la secţ ia respectivă. 
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Tipuri de Procese-verbale: 

P/SV;     CL/SV;    PCJ/SV;       CJ/SV. 

 

LEGEA 115/2015     ART. 94 

       După numărarea voturilor, preşedintele biroului electoral al secţ iei de votare încheie, separat pentru 

consiliul local, pentru consiliul judeţ ean, pentru primar, precum ş i pentru preşedintele consiliului judeţ ean, 

câte un proces-verbal, în două exemplare. 

 

 

            Corelaţ ii procese-verbale: 

 respectaţ i cheile de control, înscrise în machetele proceselor-verbale; 

 verificaţ i ca numărul alegătorilor înscriş i în listele electorale, respectiv cel al alegătorilor prezenţ i la 

urne, atât pe total cât ş i cel din fiecare tip de listă electorală în parte, să fie identic în toate cele 4 

tipuri de procese-verbale întocmite la o secţ ie de votare. 

 

   Punctul  a  numărul total al alegătorilor prevăzut în listele electorale existente în secţ ia de votare 

              pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3 + pct. a4, din care: 

 

                    a1 numărul total al alegătorilor potrivit listei electorale permanente 

 

  pct. a1 ≥ pct. b1 

 

Art. 16 (3)  Listele electorale permanente se întocmesc, se tipăresc ş i se pun la dispoziţ ia 

birourilor electorale ale secţ iilor de votare de către primari, până cel mai târziu în preziua alegerilor, 

conform Legii nr. 35/2008, cu modificările ş i completările ulterioare. 

 

                  a2 numărul total al alegătorilor potrivit copiei de pe lista electorală complementară 

pct. a2 ≥ pct. b2 

 

Art. 21 (1)  Listele electorale complementare au caracter permanent ş i îi cuprind pe toţ i cetăţ enii 

Uniunii Europene cu drept de vot care se află în evidenţ ele Inspectoratului General pentru Imigrări ş i au 

domiciliul sau reşedinţ a în localitatea pentru care se întocmeş te lista. 
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                          a3 numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale suplimentare 

                                                                        pct. a3 ≥ pct. b3 

 

În ziua votării, președintele biroului electoral al secției de votare înscrie în lista electorală 

suplimentară: 

- 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 ş i nu au solicitat înscrierea în Registrul electoral cu 

adresa de reşedință; 

- cetăţenii 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; 

- preşedintele ş i membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare, precum ş i personalul tehnic auxiliar 

ş i personalul însărcinat cu menținerea ordinii votează, dacă domiciliază în unitatea administrativ-

teritorială. 

 

    a4 numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a folosit urna specială ( urna mobila) 

pct. a4 ≥ pct. b4 

             ART. 91 

(1) Pentru alegătorii care nu se pot deplasa la sediul secţ iei de votare din cauză de boală sau 

invaliditate, preşedintele biroului electoral al secţ iei de votare poate aproba, la cererea scrisă a 

acestora, însoţ ită de copii ale actelor din care rezultă starea de sănătate sau de invaliditate, ca o 

echipă formată din cel puţ in 2 membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o urnă specială ş i cu 

materialul necesar votării - ş tampilă cu menţ iunea "VOTAT" ş i buletine de vot - la locul unde se află 

alegătorul, pentru a se efectua votarea. În raza unei secţ ii de votare se utilizează o singură urnă 

specială. Urna specială poate fi transportată numai de membrii biroului electoral al secţ iei de 

votare, sub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne. 

 

          Atenţ ie ! 

          Votarea cu urna specială se face numai pe baza unui extras întocmit personal de preşedintele biroului 

electoral de pe lista electorală permanentă, copia listei electorale complementare sau de pe lista 

suplimentară existente la secţ ia respectivă. Extrasul se semnează de către preşedinte ş i se ş tampilează, iar 

persoanele cuprinse în aceste extrase trebuie să fie radiate din celelalte liste existente la secţ ie. 
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Punctul   b numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriş i în listele electorale existente la 

secţ ie 

pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3 + pct. b4) 

 

            LEGEA 115/2015    ART. 93 

              Preşedintele secţ iei de votare, în prezenţ a membrilor biroului electoral 

1. d) stabileş te numărul alegătorilor prezenţ i la urne, prin numărarea semnăturilor înscrise pe 

listele electorale existente în secţ ia de votare. Rezultatele sunt consemnate în procesul-

verbal la pct. b1, b2, respectiv b3 ş i b4 

 

 b1 numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriş i în lista electorală permanentă; 

 b2 numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriş i în copia de pe lista electorală 

complementară; 

 b3 numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriş i în listele electorale 

suplimentare; 

 b4 numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială; 

 

Punctul  c numărul total al voturilor valabil exprimate 

 

pct. c ≤ pct. b - pct. d 

pct. c = suma voturilor valabil exprimate la pct. g 

 

Punctul d numărul voturilor nule 

 

                   LEGEA 115/2015    ART. 93 

(1) i) sunt nule buletinele de vot pe care nu a fost aplicată ş tampila de control a secţ iei de 

votare, buletinele de alt model decât cel legal aprobat, buletinele pe care nu a fost 

aplicată ş tampila "VOTAT" sau la care ş tampila este aplicată pe mai multe patrulatere 

sau în afara patrulaterelor; votul este valabil în cazul în care, deş i ş tampila aplicată a 

depăş it limitele patrulaterului, opţ iunea alegătorului este evidentă; 

Atenţ ie !!! 

Buletinele de vot nule nu intră în calculul voturilor valabil exprimate. 
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Punctul e numărul buletinelor de vot primite 

pct. e ≥pct. c + pct. d + pct. f 

 

Punctul f numărul buletinelor de vot neîntrebuinţ ate ş i anulate. 

 

Atenţ ie !!! 

 

A nu se confunda buletinele de vot anulate cu buletinele de vot nule. 

Punctul g numărul voturilor valabil exprimate, obţ inute de fiecare listă de candidaţ i sau de fiecare 

candidat independent pentru funcţ ia de consilier local sau consilier judeţ ean, ori, după caz, 

numărul voturilor valabil exprimate, obţ inute de fiecare candidat pentru funcţ ia de primar, 

respectiv pentru funcţ ia de preşedinte al consiliului judeţ ean. 

 

ATENŢIE!!!! 

           Este INTERZISĂ modificarea numărului de voturi valabil exprimate, obţ inute de fiecare competitor 

electoral de la punctul g. 

 

Punctul h expunerea pe scurt: 

- a întâmpinărilor formulate ş i a modului de soluţ ionare a acestora; 

- a contestaţ iilor înaintate biroului electoral de circumscripţ ie. 

       Dacă nu au existat întâmpinări formulate, veţ i  completa : ,,Nu este cazul’’ 

 

       Punctul i se va menţ iona: 

- numărul ş tampilelor cu menţ iunea "VOTAT"; 

- dispariţ ia uneia sau mai multor ş tampile, dacă este cazul; 

- starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării. 

  

  Procesele-verbale se semnează de preşedinte ş i de membrii biroului electoral al secţ iei de votare ş i 

poartă ş tampila de control. Semnăturile se pun în dreptul numelui ş i prenumelui ş i, după caz, al 

apartenenţ ei politice, respectiv după indicarea denumirii abreviate a partidului politic pe care îl reprezintă. 
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           Lipsa semnăturilor unor membri ai biroului electoral nu are nicio influenţ ă asupra valabilităţ ii 

procesului-verbal ş i a alegerilor. Preşedintele menţ ionează motivele care au împiedicat semnarea. 

 

        Membrilor birourilor electorale ale secţ iilor de votare li se eliberează, la cerere, de către preşedintele 

biroului electoral o copie de pe fiecare proces-verbal. Cererea trebuie formulată în scris înainte de 

întocmirea procesului-verbal. 

 

 

          NU UITAŢI: 

- să verificaţ i dacă sunt respectate corelaţ iile dintre cele 4 FVC din SIMPV; 

- după întocmirea celor 4 tipuri de PV sa fie semnate si stampilate ambele exemplare;  - să 

verificaţ i dacă sunt identice cele două exemplare originale ( pe hârtie) ale fiecărui tip de PV, cu 

datele introduse in tabletă (FVC); 

- verificaţ i daca fotografiile PV sunt  realizate corect ş i sunt  uşor de citit; 

- să nu folosiţ i butonul de finalizare proces electoral, decât dacă se verifică identitatea dintre poză 

ş i FVC, neexistând atenţ ionări neexplicate. Nu puteţ i pleca cu erori din secţ ia de votare. 

 

 

 

 

 

 

 


