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CONSIDERAȚII GENERALE

PRINCIPII DE BAZĂ
(art. 1 alin. (2), (3), (4), (5), art. 10 alin. (2), art. 11
alin. (1) și art. 12 alin. (1) din Legea nr. 115/2015,
art. 120 alin. (2) din Legea 208/2015)

Actele normative care stabilesc cadrul juridic
necesar pentru organizarea și desfășurarea
alegerilor
parțiale
pentru
autoritățile
administrației publice locale din data de 27 iunie
2021.:
CONSTITUȚIA ROMÂNIEI, republicată
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, cu modificările și
completările ulterioare;
H.G. nr. 554/2021 privind stabilirea datei
alegerilor locale parțiale pentru primari și un
consiliu local în unele circumscripții electorale;

Consiliile locale și primarii se aleg prin vot
universal, egal, direct, secret și liber exprimat.
Consiliile
locale
se
aleg
pe
circumscripții electorale, pe baza scrutinului
de listă, potrivit principiului reprezentării
proporționale.
Primarii comunelor și ai orașelor se
aleg pe circumscripții electorale, prin scrutin
uninominal.
Pentru alegerea consiliilor locale și
primarilor, fiecare comună sau oraș constituie
o circumscripție electorală.
IMPORTANT
Alegerile locale parțiale vor avea loc în
data de 27 iunie 2021.
În cazul alegerilor parțiale, termenele
prevăzute în Legea nr. 115/2015, cu excepția
celor de 24 de ore, se reduc la jumătate.
Dacă din operațiunea de reducere la
jumătate a termenelor rezultă fracțiuni de zile
egale sau mai mari de 12 ore, rotunjirile se fac
în plus, fracțiunile mai mici de 12 ore nu se iau
în calcul.
Calendarul acțiunilor din cuprinsul
perioadei electorale a alegerilor parțiale din 27
iunie 2021 a fost stabilit prin Anexa la H.G. nr.
555/2021.
Funcționarii publici și funcționarii
publici cu statut special pot avea calitatea de
expert electoral, pot fi președinți și locțiitori în
birourile electorale ale secțiilor de votare sau
pot activa pe lângă birourile electorale ca
personal tehnic auxiliar, ca operatori de
calculator ori ca informaticieni, indiferent de
tipul de scrutin.

H.G. nr. 555/2021 pentru aprobarea
calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei
electorale a alegerilor locale parțiale din data de
27 iunie 2021;
H.G. nr. 556/2021 privind stabilirea
măsurilor tehnice necesare bunei organizări și
desfășurări a alegerilor locale parțiale din data de
27 iunie 2021;
H.G. nr. 557/2021 privind stabilirea
cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării în
bune condiții a alegerilor locale parțiale din data
de 27 iunie 2021;
Instrucțiune privind unele măsuri pentru
organizarea alegerilor locale parțiale din data de
27 iunie 2021
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Modul de alcătuire a birourilor electorale

BIROURILE ELECTORALE

(art. 25, art. 42 și art. 43 din Legea nr. 115/2015)

Birourile electorale sunt alcătuite numai din
cetățeni cu drept de vot.
Candidații în alegeri, soțul, soția, rudele și
afinii până la gradul al doilea inclusiv nu pot fi
membri ai birourilor electorale.
În realizarea atribuțiilor ce le revin birourilor
electorale, membrii acestora exercită o funcție ce
implică autoritatea de stat.
Exercitarea corectă și imparțială a acestei
funcții este obligatorie.

Aspecte generale
(art. 25 - 33 din Legea nr. 115/2015)

Pentru organizarea și desfășurarea
alegerilor locale parțiale pentru consiliile
locale și primari din data de 27 iunie 2021 se
înființează:

birouri electorale județene

IMPORTANT
 Nimeni nu poate fi în același timp membru a
două sau mai multor birouri electorale.
 Procesele-verbale întocmite cu prilejul
constituirii și completării birourilor electorale
atestă calitatea de membru al biroului
electoral.

birouri electorale de circumscripție
comunală sau orășenească

birouri electorale ale secțiilor de votare

Ședințele birourilor electorale sunt conduse de
președinți. În lipsa președintelui, atribuțiile
acestuia sunt îndeplinite de locțiitorul său.

 În județele în care se organizează alegeri
locale parțiale în cel puțin două circumscripții
electorale comunale sau orășenești se
constituie un birou electoral județean.
 În județele în care se organizează alegeri
parțiale
într-o
singură
circumscripție
electorală nu se mai constituie un birou
electoral județean, soluționarea sesizărilor
privind frauda electorală, prevăzute la art. 39 alin.
(1) lit. h) din Legea nr. 115/2015, făcându-se de
judecătoria în a cărei rază teritorială se află
circumscripția electorală respectivă. Judecătoria
se pronunță în termen de cel mult 3 zile de la
înregistrarea
sesizărilor
și
contestațiilor.
Hotărârea este definitivă.

Lucrează în prezența majorității membrilor (prin
membri se înțelege și președinții și locțiitorii
acestora) care le compun și adoptă hotărâri cu
votul majorității membrilor prezenți. În caz de
egalitate de voturi, votul președintelui este
hotărâtor.
Înlocuirea membrilor biroului electoral
(art. 43 alin. (2) din Legea nr. 115/2015)

Pentru motive întemeiate, apreciate de la caz
la caz, reprezentanții partidelor politice sau
organizaților
cetățenilor
aparținând
minorităților naționale care participă la
alegeri în birourile electorale pot fi înlocuiți, la
cererea celor care i-au propus, cu aprobarea
biroului electoral ierarhic superior, după caz,
până în preziua votării, iar în caz de deces,
îmbolnăviri sau accidente, chiar și în ziua
alegerilor.
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Birourile electorale județene se completează cu
reprezentanți propuși de organizațiile județene
ale partidelor politice parlamentare, ca membri.

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN
(art. 26 alin. (4), art. 33 alin. (1) – (3) din Legea nr.
115/2015, cu modificările și completările ulterioare)

Atribuții ale Biroului electoral județean

Aspecte generale

(art. 27, art. 32 din Legea nr. 115/2015, cu modificările
și completările ulterioare)

În județele în care se organizează alegeri locale
parțiale în cel puțin două circumscripții
electorale comunale sau orășenești se
constituie un birou electoral județean.

a) urmărește aplicarea dispozițiilor legale
privitoare la alegeri în toate circumscripțiile
electorale în care se organizează alegeri din
cuprinsul județului;
b) asigură aducerea la cunoștința celorlalte
birouri electorale din județ a hotărârilor proprii și
urmărește modul de aplicare și respectare a
acestora;
c) efectuează instruirea președinților birourilor
electorale
de
circumscripție
comunală,
orășenească și ai birourilor electorale ale secțiilor
de votare din cuprinsul județului;
d) primesc de la birourile electorale de
circumscripție comunală, orășenească, proceseleverbale
conținând
rezultatul
alegerilor,
centralizează rezultatele pe județ, pe partide
politice, alianțe politice, alianțe electorale și pe
candidați independenți și le dau publicității.

Birourile electorale județene constituite
pentru alegerile parțiale locale îndeplinesc în
mod corespunzător atribuțiile prevăzute de
Legea nr. 115/2015 pentru Biroul Electoral
Central.
Contestațiile asupra modului de organizare și
asupra componenței biroului electoral județean se
soluționează de tribunal.
Modul de alcătuire a Biroului electoral
județean
Biroul electoral județean este format din 2 dintre
judecătorii în exercițiu ai tribunalului, stabiliți
prin tragere la sorți efectuată de președintele
tribunalului. Tragerea la sorți se face pe funcții:
președinte și locțiitor, cel mai târziu la data de
25 mai 2021.
În termen de 24 de ore de la constituirea biroului
electoral județean, cel mai târziu la data de 26 mai
2021, acesta se completează cu un
reprezentant
al
Autorității
Electorale
Permanente, desemnat prin hotărâre a acesteia,
și cu câte un reprezentant al partidelor politice
ori al organizațiilor cetățenilor aparținând
minorităților naționale care au grup
parlamentar propriu în cel puțin una dintre
Camerele Parlamentului.

IMPORTANT
Birourile electorale județene acreditează
observatorii interni.
Rezultatul centralizării datelor pe județ se
consemnează într-un proces-verbal.
Atribuții ale Biroului Electoral Central
îndeplinite de Biroul electoral județean
(art. 39 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și
completările ulterioare)
a) adoptă, în termen de 2 zile de la data
constituirii, regulamentul privind organizarea și
funcționarea birourilor electorale;
b) asigură publicarea în Monitorul Oficial al
României, Partea I, a denumirii și a semnelor
electorale ale partidelor politice, alianțelor
politice, alianțelor electorale și organizațiilor
cetățenilor aparținând minorităților naționale,

Atenție!
Comunicările transmise după acest termen nu se
iau în considerare.
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legal constituite, care au dreptul să participe la
alegerea autorităților administrației publice
locale, și comunică lista tuturor birourilor
electorale de circumscripție, imediat după
constituirea acestora;
c) urmărește și asigură respectarea și aplicarea
corectă a dispozițiilor legale privitoare la alegeri și
asigură interpretarea unitară a prevederilor
acestora;
d) rezolvă întâmpinările referitoare la propria sa
activitate și contestațiile cu privire la modul de
constituire, componența și activitatea birourilor
electorale de circumscripție;
e) primește și soluționează orice contestație cu
privire la organizarea și desfășurarea alegerii
autorităților administrației publice locale, altele
decât cele care, prin prezenta lege, sunt date în
competența
birourilor
electorale
de
circumscripție sau a instanțelor judecătorești;
f) centralizează, pe baza comunicărilor primite de
la birourile electorale de circumscripție, numărul
de liste complete depuse de către partidele
politice, alianțele politice, alianțele electorale și
organizațiile cetățenilor aparținând minorităților
naționale și comunică Societății Române de
Televiziune
și
Societății
Române
de
Radiodifuziune situația centralizată, în termen de
24 de ore de la întocmire;
g) primește procesele-verbale întocmite de
birourile electorale de circumscripție, împreună
cu procesele-verbale conținând rezultatul
alegerilor, întocmite de birourile electorale de
circumscripție comunală, orășenească,.
h) soluționează sesizările privitoare la frauda
electorală, putând dispune anularea alegerilor
dintr-o circumscripție electorală, în cazul în care
constată, pe baza probelor administrate, că
votarea și stabilirea rezultatului alegerilor au avut
loc prin fraude de natură a modifica atribuirea
mandatelor
în
circumscripția
electorală
respectivă; în astfel de cazuri, dispune repetarea
scrutinului, care are loc în termen de cel mult două
săptămâni de la constatarea fraudei. Noile alegeri
au loc în aceleași condiții, folosindu-se aceleași
liste electorale și aceleași liste de candidați și
candidaturi independente, cu excepția cazurilor în
care s-a dispus de către birou anularea unei liste
de candidați sau a unor propuneri de candidaturi
independente, în sarcina cărora s-a reținut
comiterea fraudei care a determinat anularea
alegerilor. Existența fraudei electorale se
stabilește de Biroul Electoral Central de la caz la
caz, pe baza probelor prezentate de cei care au
invocat-o;.

i) îndeplinește orice alte atribuții care îi sunt
stabilite prin lege;
j) asigură informarea periodică a opiniei publice
privind prezența populației la vot;
k) acreditează, la propunerea Ministerului
Afacerilor Externe, observatorii străini, precum și
delegații mass-mediei străini și soluționează
contestațiile cu privire la acreditarea sau refuzul
acreditării de către biroul electoral de
circumscripție;
În cazul unei fraude electorale, cererea de
anulare a alegerilor dintr-o circumscripție
electorală se poate face numai de către partidele
politice, alianțele politice, alianțele electorale sau
organizații
ale
cetățenilor
aparținând
minorităților naționale care participă la alegeri ori
candidații independenți care au participat la
alegeri și numai în termen de 24 de ore de la
închiderea votării, sub sancțiunea decăderii.
Cererea trebuie motivată și însoțită de dovezile pe
care se întemeiază. Cererea poate fi admisă numai
dacă cel care a sesizat frauda nu este implicat în
producerea acesteia. Cererea trebuie soluționată
până la data publicării rezultatului alegerilor în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, emite
hotărâri care se aduc la cunoștință în ședință
publică și prin orice mijloc de publicitate.
Hotărârile Biroului Electoral Central sunt
obligatorii pentru toate birourile electorale,
precum și pentru toate organismele cu atribuții în
materie electorală, de la data aducerii la
cunoștință în ședință publică.
Personalul tehnic auxiliar al birourilor
electorale județene
(art. 10 alin. (1) și (3)-(7) din Hotărârea Guvernului nr.
556/2021 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare
bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale
parțiale din data de 27 iunie 2021)

Personalul tehnic auxiliar necesar pentru
sprijinirea activității birourilor electorale
județene se asigură de Autoritatea Electorală
Permanentă, prefect, președintele consiliului
județean, Institutul Național de Statistică și
direcțiile teritoriale de statistică.
Desemnarea personalului tehnic auxiliar
al birourilor electorale de circumscripție se
realizează prin act administrativ al conducătorului
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entității la care acesta este angajat, în limita
bugetului alocat.

BIROURILE ELECTORALE DE
CIRCUMSCRIPȚIE COMUNALĂ SAU
ORĂȘENEASCĂ

Atribuții ale personalului tehnic

(art. 36 alin.(1), art. 26 alin. (1) - (12), (14) din Legea
nr. 115/201, cu modificările și completările ulterioare)

Personalul tehnic auxiliar al birourilor
electorale județene asigură suport pentru relația
cu publicul, relația cu mass-media, accesul la
informațiile de interes public, înregistrarea și
arhivarea documentelor, secretariatul ședințelor,
elaborarea și redactarea actelor, efectuarea
operațiunilor materiale și tehnice privind
centralizarea rezultatelor alegerilor, precum și a
operațiunilor materiale de predare-primire și
arhivare a materialelor electorale.

Modul de alcătuire a birourilor electorale de
circumscripție

Acolo unde este desemnat, personalul
tehnic auxiliar asigurat de Autoritatea
Electorală Permanentă asigură secretariatul
ședințelor biroului electoral, precum și elaborarea
și redactarea actelor acestuia.
Acolo unde este desemnat, personalul
tehnic auxiliar asigurat de Institutul Național
de Statistică și direcțiile teritoriale de
statistică efectuează operațiunile tehnice privind
centralizarea rezultatelor alegerilor și furnizează
suport pentru verificarea corectitudinii datelor
înscrise în procesele-verbale.

➢
Biroul electoral de
comunală este format din:
• președinte;
• un locțiitor al acestuia;
• 7 reprezentanți.

circumscripție

➢
Biroul electoral de
orășenească este format din:
• președinte;
• un locțiitor al acestuia;
• 9 reprezentanți.

circumscripție

Desemnarea președintelui biroului electoral
de circumscripție și a locțiitorului acestuia.
Termen: cel mai târziu la data de 1 iunie 2021.
Desemnarea președintelui biroului
electoral de circumscripție și a locțiitorului
acestuia se face în ședință publică de către
președintele tribunalului.
Desemnarea se face, prin tragere la sorți,
dintre magistrații și ceilalți juriști care sunt
înscriși în Corpul experților electorali și care au o
vechime în specialitate de cel puțin 5 ani, pe baza
criteriului apropierii domiciliului sau reședinței
de localitatea sau subdiviziunea administrativteritorială în care va funcționa biroul electoral de
circumscripție.
Tragerea la sorți se face cu prioritate din
lista magistraților, întâi pentru președinți și apoi
pentru locțiitori.
Lista magistraților care participă la
tragerea la sorți se întocmește de către
președintele tribunalului, iar cea a celorlalți

IMPORTANT
La încheierea
activității,
birourile
electorale județene predau reprezentantului
Autorității Electorale Permanente, pe bază de
proces-verbal, hotărârile și măsurile adoptate.
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• Completarea se face în ordinea
descrescătoare a numărului cumulat de senatori și
deputați ai fiecărui partid.
Atenție! Dacă numărul de membri prevăzut de
lege este mai mare decât numărul de partide
parlamentare, operațiunea de completare se
repetă până la constituirea biroului cu numărul de
membri legal stabilit, în limitele prevăzute la art.
26 alin. (2) și (3) din Legea nr. 115/2015, cu
modificările și completările ulterioare.
Comunicările pot cuprinde un număr mai
mare de reprezentanţi pentru acelaşi birou
electoral.

juriști care sunt înscriși în Corpul experților
electorali și care au o vechime în specialitate de
cel puțin 5 ani din Legea nr. 115/2015, de către
Autoritatea Electorală Permanentă.
Data ședinței în care se va efectua
tragerea la sorți se aduce la cunoștința publică
prin presă, precum și prin afișare la ușa instanței,
de către președintele tribunalului, cu cel puțin 24
de ore înainte, cel mai târziu la data de 31 mai
2021.
Rezultatul tragerii la sorți se
consemnează într-un proces-verbal, semnat
de președinte, acesta reprezentând actul de
învestitură.

Situația 2
Alegeri locale parțiale pentru
CONSILIUL LOCAL

Completarea birourilor electorale de
circumscripție

În cazurile în care într-o circumscripție
electorală comunală sau orășenească se
organizează alegeri numai pentru consiliul
local, birourile electorale de circumscripție se
completează potrivit art. 26 alin. (14), (15) și
(17) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și
completările ulterioare.
Termen: cel târziu 3 iunie 2021

Situația 1
Alegeri locale parțiale pentru
PRIMAR
În cazurile în care într-o circumscripție
electorală comunală sau orășenească se
organizează alegeri numai pentru primar,
birourile electorale de circumscripție se
constituie potrivit art. 26 alin. (1) - (12) din Legea
nr. 115/2015, cu modificările și completările
ulterioare.
Termen: cel târziu 2 iunie 2021

1. Comunicarea, în scris, a numelui și
prenumelui reprezentanților partidele politice
care au ca membri cel puțin 7 senatori sau 10
deputați sau care au obținut reprezentare
parlamentară la scrutinul anterior, precum și
grupul parlamentar al minorităților naționale din
Camera Deputaților în numele organizațiilor
cetățenilor aparținând minorităților naționale
reprezentate în acest grup.
Termen: cel mai târziu 2 iunie 2021

Mod de completare
(art. 36 alin. (2)-(3) din Legea nr. 115/2015, cu
modificările și completările ulterioare)

Birourile electorale de circumscripție se
completează cu reprezentanți propuși în scris de
organizațiile județene ale partidelor politice
parlamentare, ca membri.

Atenție! Comunicările transmise după acest
termen nu se iau în considerare.
Comunicările pot cuprinde un număr mai mare de
reprezentanți pentru același birou electoral.
Completarea
birourilor
electorale
de
circumscripție cu reprezentanții partidelor
politice și ai organizațiilor cetățenilor aparținând
minorităților naționale care au ca membri cel
puțin 7 senatori sau 10 deputați sau care au

IMPORTANT
• Completarea se face de președintele
biroului electoral de circumscripție, în termen de
24 de ore de la desemnarea acestuia, cel mai târziu
la data de 2iunie 2021.
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obținut reprezentare parlamentară la scrutinul
anterior se face în limita numărului maxim de
membri prevăzut la art. 26 alin. (1)-(4) din
Legea nr. 115/2015, cu modificările și
completările ulterioare.

aparținând minorităților naționale care participă
la alegeri în circumscripția respectivă.
Termen: cel mai târziu 14 iunie 2021
Atenție!
Completarea se face în limita numărului maxim de
membri prevăzut la art. 26 alin. (1)-(4) din Legea
nr. 115/2015, cu modificările și completările
ulterioare, de către președinții birourilor
electorale de circumscripție, în termen de 24 de
ore de la data rămânerii definitive a
candidaturilor, în ordinea descrescătoare a
numărului de candidați propuși pentru consiliul
local în cauză și prin tragere la si, dacă este cazul.

2.
Completarea, de către președinții
birourilor electorale de circumscripție, cu
reprezentanților partidele politice care au ca
membri cel puțin 7 senatori sau 10 deputați sau
care au obținut reprezentare parlamentară la
scrutinul anterior, precum și grupul parlamentar
al minorităților naționale din Camera Deputaților
în numele organizațiilor cetățenilor aparținând
minorităților naționale reprezentate în acest grup.
Termen: în termen de 24 de ore de la expirarea
termenului pentru comunicarea reprezentanților
în biroul electoral de circumscripție - 3 iunie
2021

Atribuții specifice birourilor electorale de
circumscripție
A.
În situația în care se înființează birou
electoral județean

3.
Comunicarea, în scris, a numelui și
prenumelui reprezentanților partidelor politice
și
organizațiilor
cetățenilor
aparținând
minorităților naționale care participă la alegeri,
altele decât cele prevăzute la art. 26 alin. (14)
din Legea nr. 115/2015, cu modificările și
completările
ulterioare,
precum
și
a
reprezentanților alianțelor politice și alianțelor
electorale care participă în alegeri, potrivit art.
26 alin. (15) din Legea nr. 115/2015, cu
modificările și completările ulterioare.
Termen: cel mai târziu 9 iunie 2021

(art. 27 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, cu modificările
și completările ulterioare)

•
urmăresc aplicarea dispozițiilor legale
privitoare la alegeri în circumscripția electorală în
care funcționează;
•
înregistrează listele de candidați și
candidaturile independente pentru consiliile
locale, sau candidaturile pentru primar și constată
rămânerea definitivă a acestora;
•
comunică biroului județean, denumirea
partidelor
politice,
alianțelor
politice,
alianțelor
electorale
și
organizațiilor
cetățenilor
aparținând
minorităților
naționale, care au depus liste complete de
candidați;
•
fac publicațiile și afișările necesare cu
privire la listele de candidați și candidaturile
independente pentru candidaturile pentru funcția
de primar;
•
stabilesc, pe baza numărului de alegători
înscriși în Registrul electoral și în listele
electorale complementare, numărul de
susținători necesar pentru depunerea
candidaturilor partidelor politice, alianțelor
politice, alianțelor electorale și organizațiilor

Atenție! Comunicările transmise după acest
termen nu se iau în considerare. Comunicările pot
cuprinde un număr mai mare de reprezentanți
pentru același birou electoral.
4.
Completarea, de către președinții
birourilor electorale de circumscripție,
cu
reprezentanții
partidelor
politice
și
ai
organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților
naționale, altele decât cele prevăzute la art. 26
alin. (14) din Legea nr. 115/2015, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ai alianțelor
politice sau electorale care nu au în componență
partide politice sau organizații ale cetățenilor
8
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cetățenilor aparținând minorităților naționale
și candidaturilor independente;
•
distribuie birourilor electorale ale
secțiilor de votare buletinele de vot, ștampila de
control și ștampilele cu mențiunea "VOTAT";
•
rezolvă întâmpinările referitoare la
propria lor activitate și contestațiile cu privire la
operațiunile birourilor electorale ale secțiilor de
votare;
•
biroul electoral de circumscripție
comunală și orășenească totalizează voturile
exprimate și stabilește rezultatul alegerilor
pentru circumscripția electorală în care
funcționează;
•
eliberează primarului ales certificatul
doveditor al alegerii;
•
organizează, dacă este cazul, desfășurarea
celui de-al doilea tur de scrutin pentru primari;
•
comunică date cu privire la alegeri și
rezultatul acestora, prin biroul electoral de
circumscripție județeană și aduc la cunoștința
populației
din
cuprinsul
circumscripției
electorale, prin orice mijloc de publicitate,
rezultatul alegerilor;
•
primesc de la birourile electorale ale
secțiilor de votare și predau judecătoriilor, în a
căror rază teritorială funcționează, buletinele de
vot întrebuințate și necontestate, precum și pe
cele anulate, listele electorale utilizate, ștampilele
și celelalte materiale necesare votării.

de circumscripție, iar competența de
soluționare a contestațiilor asupra modului de
organizare și a componenței biroului electoral
de circumscripție aparține tribunalului.
art. 8 alin. (3) din Legea 115/2015 depunerea candidaturilor și de către alte
organizații ale cetățenilor români aparținând
minorităților naționale legal constituite.
Aceștia prezintă o listă de membri, în care,
numărul acestora nu poate fi mai mic de 15% din
numărul total al cetățenilor care la ultimul
recensământ s-au declarat ca aparținând
minorității respective;
art. 39 alin. (2) din Legea 115/2015 acreditarea,
la
propunerea
Ministerului
Afacerilor Externe, a observatorilor străini,
precum și a delegaților mass-mediei străini;
art. 59 alin. (1) din Legea 115/2015 admiterea semnelor electorale comunicate de
către conducerea județeană a partidelor politice,
alianțelor politice, alianțelor electorale și
organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților
naționale, cel mai târziu la data de 5 iunie 2021;
art. 128 din Legea 115/2015 acreditarea observatorilor interni, numai
dintre cetățenii cu drept de vot împuterniciți de o
organizație neguvernamentală care are ca obiect
de activitate apărarea drepturilor omului,
înființată legal cu cel puțin 6 luni înaintea începerii
campaniei electorale.

B.
În situația în care NU se înființează
birou electoral județean

IMPORTANT
Soluționarea sesizărilor privind frauda
electorală, prevăzute la art. 39 alin. (1) lit. h) din
Legea nr. 115/2015, se soluționează de
judecătoria în a cărei rază teritorială se află
circumscripția electorală respectivă.
Judecătoria se pronunță în termen de cel
mult 3 zile de la înregistrarea sesizărilor și
contestațiilor. Hotărârea este definitivă.

(art. 33 alin. (4)-(6) din Legea nr. 115/2015)

În județele în care se organizează alegeri
parțiale într-o singură circumscripție electorală,
NU SE MAI CONSTITUIE UN BIROU ELECTORAL
JUDEȚEAN.
IMPORTANT
În situațiile în care se organizează alegeri
parțiale într-o singură circumscripție electorală,
atribuțiile prevăzute la art. 8 alin. (3), art. 39 alin.
(2), art. 59 alin. (1) și la art. 128 din Legea
115/2015, cu modificările și completările
ulterioare, sunt îndeplinite de biroul electoral

Competența
de
soluționare
a
contestațiilor asupra modului de organizare și
a componenței biroului electoral de
circumscripție aparține tribunalului.
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vot întrebuințate și necontestate, precum și pe
cele anulate, listele electorale utilizate, ștampilele
și celelalte materiale necesare votării.

Atribuții specifice birourilor electorale de
circumscripție
Atribuții stabilite prin art. 27 alin. (1) din
Legea nr. 115/2015, cu modificările și
completările ulterioare
•
urmăresc aplicarea dispozițiilor legale
privitoare la alegeri în circumscripția electorală în
care funcționează;
•
înregistrează listele de candidați și
candidaturile independente pentru candidaturile
pentru primar și constată rămânerea
definitivă a acestora;
•
fac publicațiile și afișările necesare cu
privire la candidaturile pentru funcția de prima
sau consilier local;
•
stabilesc, pe baza numărului de alegători
înscriși în Registrul electoral și în listele electorale
complementare, numărul de susținători necesar
pentru depunerea candidaturilor partidelor
politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și
organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților
naționale și candidaturilor independente;
•
distribuie birourilor electorale ale secțiilor
de votare buletinele de vot, ștampila de control și
ștampilele cu mențiunea "VOTAT";
•
rezolvă întâmpinările referitoare la
propria lor activitate și contestațiile cu privire la
operațiunile birourilor electorale ale secțiilor de
votare;
•
biroul electoral de circumscripție
comunală sau orășenească totalizează voturile
exprimate și stabilește rezultatul alegerilor pentru
circumscripția electorală în care funcționează;
•
eliberează primarului ales certificatul
doveditor al alegerii;
•
organizează, dacă este cazul, desfășurarea
celui de-al doilea tur de scrutin pentru primari;
•
comunică date cu privire la alegeri și
rezultatul acestora și aduc la cunoștința populației
din cuprinsul circumscripției electorale, prin orice
mijloc de publicitate, rezultatul alegerilor;
•
primesc de la birourile electorale ale
secțiilor de votare și predau judecătoriilor, în a
căror rază teritorială funcționează, buletinele de

IMPORTANT
În situația în care nu se mai constituie un birou
electoral județean, birourile electorale de
circumscripție acreditează observatorii interni.

PERSONALUL TEHNIC AUXILIAR AL
BIROURILOR ELECTORALE DE
CIRCUMSCRIPȚIE
(art. 10 alin. (2)- (7) din Hotărârea Guvernului nr.
556/2021 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare
bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale
parțiale din data de 27 iunie 2021)

Personalul tehnic auxiliar necesar
pentru sprijinirea activității birourilor
electorale de circumscripție se asigură de
Autoritatea Electorală Permanentă, primar și
prefect.
Desemnarea personalului tehnic auxiliar
al birourilor electorale de circumscripție se
realizează
prin
act
administrativ
al
conducătorului entității la care acesta este
angajat, în limita bugetului alocat.
Atribuții ale personalului tehnic
Personalul tehnic auxiliar al birourilor
electorale de circumscripție asigură suport pentru
relația cu publicul, relația cu mass-media, accesul
la informațiile de interes public, înregistrarea și
arhivarea documentelor, secretariatul ședințelor,
elaborarea și redactarea actelor, efectuarea
operațiunilor materiale și tehnice privind
centralizarea rezultatelor alegerilor, precum și a
operațiunilor materiale de predare-primire și
arhivare a materialelor electorale.
Acolo unde este desemnat, personalul
tehnic auxiliar asigurat de Autoritatea
Electorală Permanentă asigură secretariatul
ședințelor biroului electoral, precum și
elaborarea și redactarea actelor acestuia.
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Cu 5 zile înaintea datei alegerilor,
președintele biroului electoral al secției de
votare și locțiitorul acestuia sunt desemnați de
către Autoritatea Electorală Permanentă, în
ședință publică, anunțată cu 24 de ore înainte,
prin tragere la sorți computerizată, organizată
la nivel județean, pe funcții, dintre persoanele
înscrise în corpul experților electorali, cu
domiciliul sau reședința în județul respectiv, pe
baza criteriului apropierii domiciliului sau
reședinței de sediul secției de votare, precum și pe
baza criteriului studiilor absolvite.
Au prioritate absolvenții de studii
universitare de licență în domeniul științelor
juridice și apoi absolvenții de studii universitare
de licență.
Rezultatul tragerii la sorți se
consemnează în procese - verbale semnate de
reprezentanții Autorității Electorale Permanente
și
președinții
birourilor
electorale
de
circumscripție, care se aduc la cunoștință
publică prin afișare pe site-ul Autorității
Electorale Permanente, respectiv la sediile
birourilor electorale de circumscripție și pe
site-urile acestora.

IMPORTANT
La încheierea activității, birourile electorale
de circumscripție predau reprezentantului
Autorității Electorale Permanente, pe bază de
proces-verbal, hotărârile și măsurile adoptate.

BIROURILE ELECTORALE ALE SECȚIILOR DE
VOTARE
(art. 30 alin. (1) - (6) din Legea nr. 115/2015, art. 15
alin. (2) din Legea nr. 208/2015)

Componența birourilor electorale ale secțiilor
de votare
Birourile electorale ale secțiilor de votare
din comune și orașe sunt alcătuite din:
• președinte;
• un locțiitor al acestuia;
• 5 membri.
IMPORTANT

În cadrul secției de votare își desfășoară
activitatea operatorul de calculator, desemnat
prin decizie a AEP.

3. Completarea birourilor electorale ale
secțiilor de votare (art. 30 alin. (5) și (6), art. 36 alin.

Desemnarea președinților birourilor
electorale ale secțiilor de votare și a
locțiitorilor acestora
1.
Aducerea la cunoștința publică a datei
ședinței în care se va efectua tragerea la sorți a
președintelui biroului electoral al secției de votare
și a locțiitorului acestuia.
Termen: cel mai târziu la data de 21 iunie
2021

Completarea birourilor electorale ale secțiilor
de votare în circumscripția electorală în care
se organizează alegeri parțiale pentru
PRIMAR

(4) din Legea nr. 115/2015)

Birourile electorale ale secțiilor de votare se
completează cu reprezentanți propuși de
organizațiile județene, respectiv de organizația
municipiului București, ale partidelor politice
parlamentare, care depun candidat la funcția de
primar, ca membri, în limitele prevăzute la art.
30 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, cu
modificările și completările ulterioare.

2.
Desemnarea, de către Autoritatea
Electorală Permanentă, a președintelui biroului
electoral al secției de votare și a locțiitorului
acestuia.
Termen: cel mai târziu la data de 22 iunie 2021

Termen: cel mai târziu la data de 23 iunie 2021
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Completarea se face de președintele biroului
electoral al secției de votare, în termen de 24 de
ore de la desemnarea acestuia, în ordinea
descrescătoare a numărului cumulat de senatori și
deputați ai fiecărui partid.

prenumele reprezentanților partidelor politice
președintelui biroului electoral al secției de
votare. Prevederile art. 26 alin. (15) din Legea nr.
115/2015, cu modificările și completările
ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

Prevederile art. 36 alin. (3) din Legea 115/2015
se aplică în mod corespunzător.
Dacă numărul de membri prevăzut de lege
este mai mare decât numărul de partide
parlamentare, operațiunea de completare se
repetă până la constituirea biroului cu numărul de
membri legal stabilit.

IMPORTANT
Operațiunile de desemnare a membrilor
biroului electoral al secției de votare se
consemnează într-un proces-verbal care
constituie actul de învestitură. Birourile
electorale ale secțiilor de votare se constituie la
data încheierii procesului-verbal.
Comunicarea numărului de alegători rezultat
din Registrul electoral și din listele electorale
complementare

Completarea birourilor electorale ale secțiilor
de votare în circumscripția electorală în care
se organizează alegeri parțiale pentru
CONSILIUL LOCAL

(art. 20 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și
completările ulterioare)

Comunicarea, în scris, a reprezentanților
în biroul electoral al secțiilor de votare propuși de
fiecare partid politic, alianță politică sau alianță
electorală sau organizații ale minorităților
naționale care au propus liste de candidați pentru
consiliul local în circumscripția respectivă.
1.

Primarul comunică biroului electoral de
circumscripție comunală sau orășenească, după
caz, precum și biroului electoral de circumscripție
județeană numărul de alegători rezultat din
Registrul electoral și din listele electorale
complementare, cel mai târziu la data de 2 iunie
2021.
Birourile electorale de circumscripție
asigură publicitatea numărului total de alegători
prin afișare la sediile acestora.

(art. 30 alin. (5) din Legea nr. 115/2015)

Termen: cel mai târziu la data de 23 iunie 2021
2.
Completarea biroului electoral al
secției de votare cu reprezentanții partidelor
politice, alianțelor politice și alianțelor electorale
sau ai organizațiilor minorităților naționale care
participă la alegeri și care au depus liste de
candidați în circumscripția respectivă pentru
consiliul local.

AU DREPTUL DE A FI ALEȘI/POT CANDIDA
(art. 4 și art. 5 din Legea nr. 115/2015)

Termen: cel mai târziu 24 iunie 2021
Atenție! Desemnarea membrilor biroului
electoral al secției de votare se face de către
președintele
biroului
electoral
de
circumscripție, pe baza comunicărilor prevăzute
la art. 30 alin. (5) din Legea nr. 115/2015, cu
modificările și completările ulterioare, prin
tragere la sorți.

Au dreptul de a fi aleși consilieri și
primari cetățenii cu drept de vot care au împlinit,
până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel puțin
23 de ani, dacă nu le este interzisă asocierea în
partide politice, potrivit art. 40 alin. (3) din
Constituția României, republicată.
Potrivit art. 40 alin. (3) din Constituția
României, republicată, nu pot face parte din

3.
Președintele biroului electoral de
circumscripție comunică, de îndată, numele și
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partide
politice
judecătorii
Curții
Constituționale,
avocații
poporului,
magistrații, membrii activi ai armatei,
polițiștii și alte categorii de funcționari publici
stabilite prin lege organică.

CINE PROPUNE CANDIDAȚI
(art. 7 alin. (1) - (3) din Legea nr. 115/2015)

PARTIDELE POLITICE
(Sub semnătura conducerii județene)
Constituite potrivit Legii partidelor politice nr.
14/2003 - înscrise în registrul Partidelor Politice
de la Tribunalul municipiului București;
pot fi verificate la
https://tribunalulbucuresti.ro/index.php/par
tide-si-aliante-politice/partide-politice

Pot candida numai persoanele care au
domiciliul pe teritoriul unității administrativteritoriale în care urmează să fie alese.
(art. 7 alin. (4) și (5) și art. 48 din Legea nr. 115/2015)

•
O persoană poate candida pentru un
singur consiliu local şi numai pentru o singură
funcţie de primar. O persoană poate candida, în
acelaşi timp, pentru funcţia de consilier local şi
de primar.
•
O persoană nu poate accepta
candidatura decât pentru o singură
circumscripție electorală.

ALIANȚELE POLITICE
(Sub semnătura conducerii județene)
Constituite potrivit Legii partidelor politice nr.
14/2003 - înscrise în registrul Alianțelor Politice
de la Tribunalul municipiului București.
pot fi verificate la
https://tribunalulbucuresti.ro/index.php/par
tide-si-aliante-politice/aliante-politice

NU POT FI ALEȘI
(art. 6 din Legea nr. 115/2015)

ALIANȚELE ELECTORALE
Sub semnătura conducerii județene și
contrasemnate de conducerea fiecărei
organizaţii locale din alianță.

 cetățenii care fac parte din categoriile
prevăzute la art. 40 alin. (3) din Constituția
României,
republicată
(judecătorii
Curții
Constituționale, avocații poporului, magistrații,
membrii activi ai armatei, polițiștii și alte categorii
de funcționari publici stabilite prin lege organică);
 debilii sau alienații mintal, puși sub
interdicție;
 persoanele cărora li s-a interzis
exercitarea dreptului de a alege, pe durata
stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă;
 persoanele cărora li s-a interzis, prin
hotărâre judecătorească definitivă, exercitarea
dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau în
orice alte funcții publice.

Constituite între partide politice sau alianțe
politice la nivel județean ori local:
• Un partid politic nu poate face parte, la
același nivel, decât dintr-o singură alianță
electorală
• Se înregistrează la biroul electoral de
circumscripție județeană sau locală, după
caz, în maximum 5 zile de la data înființării
birourilor electorale, cel mai târziu la
data de 5 iunie 2021.
(art. 7 alin. (2) și (3) din Legea nr. 115/2015)

ORGANIZAȚIILE CETĂȚENILOR APARȚINÂND
MINORITĂȚILOR NAȚIONALE
(art. 8 alin. (1) – (4) din Legea nr. 115/2015)

Pot depune candidaturi, fără nicio altă
formalitate, organizațiile cetățenilor români
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aparținând minorităților naționale reprezentate
în Parlament (prin minoritate națională se
înțelege acea etnie care este reprezentată în
Consiliul Minorităților Naționale).
Pot depune candidaturi și alte organizații
ale cetățenilor români aparținând minorităților
naționale legal constituite care prezintă la Biroul
electoral de circumscripție județeană sau locală,
după caz, o listă de membri.
Numărul membrilor nu poate fi mai mic de
15% din numărul total al cetățenilor care la
ultimul recensământ s-au declarat ca aparținând
minorității respective.
Dacă numărul membrilor necesari (cei
15%) este mai mare de 25.000 de persoane, lista
membrilor trebuie să cuprindă cel puțin 25.000 de
persoane domiciliate în cel puțin 15 din județele
țării și în municipiul București, dar nu mai puțin de
300 de persoane pentru fiecare dintre aceste
județe și pentru municipiul București.

IMPORTANT
(art. 7 alin. (1), (6) și (7), art. 46, art. 49, art. 50 din
Legea nr. 115/2015)

Propunerile de candidați se fac pe
circumscripții electorale și se depun la
birourile electorale de circumscripție cel mai
târziu la data de 7 iunie 2021.
Pentru fiecare candidat la funcția de
primar și listă de candidați pentru consiliul local,
partidele politice, alianțele politice, alianțele
electorale și organizațiile cetățenilor aparținând
minorităților naționale trebuie să prezinte o
listă de susținători, care trebuie să cuprindă
minimum 1% din numărul total al alegătorilor
înscriși în Registrul electoral și în listele
electorale complementare din circumscripția
pentru care candidează, dar nu mai puțin de
100 în cazul comunelor, de 500 în cazul
localităților urbane de rangul II și III și de
1.000 în cazul județelor, municipiului
București, sectoarelor municipiului București
și localităților urbane de rangul I.
Numărul de candidaţi de pe fiecare listă
poate fi mai mare decât numărul de consilieri
stabilit potrivit Codului administrativ, cu până
la un sfert din numărul mandatelor; fracţiunile
se întregesc la cifra 1, indiferent de mărimea
acestora.
Listele de candidaţi pentru
alegerea consiliilor locale (…) trebuie
întocmite astfel încât să asigure reprezentarea
ambelor sexe, cu excepţia acelora care conţin
un singur candidat.

CANDIDAT INDEPENDENT
(art. 50 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 115/2015)

Candidații independenți pentru funcția
de consilier trebuie să fie susținuți de minimum
1% din numărul total al alegătorilor înscriși în
Registrul electoral și în listele electorale
complementare din circumscripția pentru care
candidează, dar nu mai puțin de 100 în cazul
comunelor, de 500 în cazul localităților urbane de
rangul II și III și de 1.000 în cazul județelor,
municipiului București, sectoarelor municipiului
București și localităților urbane de rangul I
Pentru funcția de primar, candidații
independenți trebuie să prezinte o listă de
susținători, care trebuie să cuprindă minimum
1% din numărul total al alegătorilor înscriși în
Registrul electoral și în listele electorale
complementare din circumscripția pentru
care candidează, dar nu mai puțin de 100 în cazul
comunelor, 500 în cazul orașelor, 1.000 în cazul
municipiilor și sectoarelor municipiului București,
precum și în cazul municipiului București.
Nu se admit liste de candidați
independenți pentru funcția de consilier.

Candidaturile depuse pe mai multe liste
de candidați sau atât pe liste, cât și ca
independent sunt nule de drept.
Lista susținătorilor trebuie să cuprindă
data alegerilor, numele și prenumele candidatului,
funcția pentru care candidează, numele și
prenumele susținătorului, cetățenia, data nașterii,
adresa, denumirea, seria și numărul actului de
identitate, semnătura acestuia, precum și numele
și prenumele persoanei care a întocmit-o.
În cazul cetățenilor Uniunii Europene, la
rubrica „Denumirea, seria și numărul actului de
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identitate" se înscriu denumirea, seria și numărul
documentului eliberat de Inspectoratul General
pentru Imigrări.
Persoana care a întocmit lista este
obligată ca, împreună cu aceasta, să depună o
declarație pe propria răspundere prin care să
ateste veridicitatea semnăturii susținătorilor.

sub semnătura conducerii organizațiilor
județene ale acestora și pe baza listei
susținătorilor, iar în cazul candidaților
independenți, pe baza listei susținătorilor.
În cazul alianțelor electorale dintre partide
politice, listele cu propuneri de candidați trebuie
semnate și de conducerile județene ale fiecărui
partid politic din alianță. Dacă alianțele
electorale se constituie la nivel comunal sau
orășenesc, listele se semnează de conducerea
alianței și se contrasemnează de conducerea
fiecărei organizații locale din coaliție.
Propunerile de candidați trebuie să
cuprindă numele, prenumele, locul și data
nașterii, domiciliul, conform actului de identitate,
denumirea, seria și numărul actului de identitate,
ocupația, profesia și apartenența politică a
candidaților, iar în cazul alianțelor, și alianța
politică sau electorală care i-a propus.

(art. 51 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și
completările ulterioare)

Lista de susținători se depune într-un
exemplar original și o copie, la biroul electoral
al circumscripției electorale unde se depun
propunerile de candidați.
IMPORTANT
Susținătorii pot fi numai cetățeni români
sau cetățeni ai Uniunii Europene cu drept de vot
care au domiciliul ori reședința în circumscripția
electorală în cauză. Un susținător poate sprijini mai
mulți candidați la funcția de primar.

Propunerile de candidați trebuie să fie
însoțite de declarațiile de acceptare a
candidaturii, declarațiile de avere, declarațiile
de interese și declarațiile pe propria
răspundere privind calitatea de lucrător al
Securității sau de colaborator al acesteia,
semnate și datate de candidați, precum și de
copiile actelor de identitate ale candidaților.

ADMITEREA SAU RESPINGEREA
CANDIDATURILOR
(art. 52 alin. (1) - (8) din Legea nr. 115/2015)

Biroul electoral de circumscripție
examinează respectarea condițiilor legale pentru
ca o persoană să poată candida, respectarea
condițiilor de fond și de formă ale listelor de
candidați, precum și ale listei susținătorilor.
Candidaturile care îndeplinesc condițiile legale
sunt înregistrate.

Declarația de acceptare a candidaturii
cuprinde numele, prenumele, domiciliul, partidul
politic sau alianța care l-a propus, profesiunea,
ocupația și apartenența politică a candidatului,
consimțământul expres al acestuia de a candida
pentru funcția respectivă, precum și precizarea că
întrunește condițiile prevăzute de lege pentru a
candida.
Propunerile de candidați pentru consilieri
locale și primari se fac pe circumscripții
electorale și se depun la birourile electorale de
circumscripție.

Dosarul de candidatură
(art. 47 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și
completările ulterioare)

Analiza dosarelor:
Propunerile de candidați se fac în scris,
în două exemplare originale și două copii, de
către partidele politice, alianțele politice, alianțele
electorale sau organizațiile cetățenilor aparținând
minorităților naționale care participă la alegeri,

1.

2. Admiterea

sau

respingerea

candidaturilor
Candidaturile care nu îndeplinesc condițiile
legale de fond și de formă se resping de către
biroul electoral de circumscripție.
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Admiterea sau respingerea candidaturilor
se face prin hotărâri ale birourilor electorale de
circumscripție.
Exemplarele originale ale propunerii
de candidatură se păstrează la biroul electoral
de circumscripție.
Copiile propunerii de candidatură,
certificate de către biroul electoral de
circumscripție prin semnătura președintelui
acestuia și prin aplicarea ștampilei, se restituie
depunătorului; unul dintre exemplarele
restituite depunătorului se înregistrează de
către acesta la judecătoria în a cărei rază
teritorială se află circumscripția electorală
pentru care se depune candidatura, respectiv
la tribunal.
În termen de 24 de ore de la
înregistrarea fiecărei candidaturi, unul dintre
exemplarele propunerii de candidatură se afișează
de către biroul electoral de circumscripție la sediul
acestuia, la loc vizibil.
Nu pot candida persoanele care la data
depunerii candidaturii nu îndeplinesc condițiile
legale pentru a fi alese. Candidaturile acestor
persoane se resping de către biroul electoral de
circumscripție. (art. 54 din Legea nr. 115/2015)
Acceptarea de către biroul electoral de
circumscripție a unei candidaturi poate fi
contestată de către cetățeni, partidele politice,
alianțele politice și alianțele electorale, în termen
de cel mult 24 de ore de la data afișării
candidaturii la tribunal sau la biroul electoral
județean, după caz.
Respingerea de către biroul electoral de
circumscripție a unei candidaturi poate fi
contestată de către candidat, partidele politice,
alianțele politice sau alianțele electorale care au
propus candidatura respectivă, în termen de cel
mult 24 de ore de la data afișării respingerii
candidaturii.
Contestația și, dacă este cazul, cererea
de apel, se depun la instanța competentă să le
soluționeze, sub sancțiunea nulității.
Contestațiile privind admiterea sau
respingerea candidaturilor de către birourile
electorale de circumscripție comunală sau
orășenească se soluționează în termen de 24 de

ore de la înregistrare, de către judecătoria în a
cărei rază teritorială se află circumscripția
electorală. Hotărârea nu se comunică.
Împotriva hotărârii date în contestație se
poate face apel în termen de 24 de ore de la
pronunțare, la instanța ierarhic superioară. Apelul
se soluționează în termen de 24 de ore de la
înregistrare.
Hotărârea pronunțată în apel este
definitivă.

RĂMÂNEREA DEFINITIVĂ A CANDIDATURILOR
(art. 55 din Legea nr. 115/2015)

După expirarea termenului de depunere a
candidaturilor (7 iunie 2021), la care se adaugă,
dacă este cazul, termenele prevăzute pentru
soluționarea contestațiilor (13 iunie 2021),
birourile electorale de circumscripție încheie un
proces-verbal prin care constată rămânerea
definitivă a candidaturilor.
Candidaturile definitive se afișează la
sediul biroului electoral de circumscripție, precum
și la sediul secțiilor de votare, după constituirea
birourilor electorale ale acestora, cu precizarea
numelui și prenumelui, apartenenței politice,
profesiunii și ocupației candidatului.
Candidaturile definitive pot fi făcute
publice, de asemenea, prin orice mijloace de
informare în masă, cheltuielile fiind suportate de
cei interesați.
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STABILIREA NUMĂRULUI DE ORDINE DE PE
BULETINELE DE VOT

BULETINELE DE VOT

(art. 58 alin. (8) - (12) din Legea nr. 115/2015)

STABILIREA DIMENSIUNII BULETINULUI DE
VOT

PRIMA ETAPĂ:
Candidaturile depuse de partidele politice
care au ca membri cel puțin 7 senatori sau 10
deputați sau care au obținut reprezentare
parlamentară la scrutinul anterior și
organizațiile
cetățenilor
aparținând
minorităților naționale, precum și alianțele
politice și alianțele electorale dintre acestea se
înscriu în patrulaterele buletinelor de vot în
ordinea rezultată din tragerea la sorți efectuată de
președintele biroului electoral de circumscripție,
în prezența majorității membrilor acestuia;

(art. 58 din Legea nr. 115/2015)

Dimensiunile buletinului de vot se
stabilesc de către biroul electoral de
circumscripție, ținând seama de numărul
patrulaterelor, precum și de spațiul necesar
pentru imprimarea numelui candidaților și a
celorlalte date prevăzute de lege.
Buletinul de vot este format din mai multe
file. Pe paginile interioare ale buletinului de vot se
imprimă patrulatere în număr suficient pentru a
cuprinde toate candidaturile, respectiv toți
candidații independenți, în așa fel încât ultima
pagină să rămână albă pentru aplicarea
ștampilei de control a secției de votare;
paginile buletinului de vot se numerotează.
Buletinele de vot se capsează.

A DOUA ETAPĂ:
Candidaturile depuse de partidele
politice
ori
organizațiile
cetățenilor
aparținând
minorităților
naționale
neparlamentare, alianțele politice și alianțele
electorale ale acestora se imprimă în următoarele
patrulatere ale buletinului de vot, în ordinea
rezultată din tragerea la sorți efectuată de
președintele biroului electoral de circumscripție.
În ambele etape, tragerea la sorți se face în
prezența reprezentanților partidelor politice,
alianțelor politice și alianțelor electorale sau
organizații
ale
cetățenilor
aparținând
minorităților naționale care participă la alegeri și
care depun liste de candidați.
Ordinea stabilită potrivit celor două etape
este valabilă în cazul tuturor buletinelor de vot
utilizate pentru autoritățile administrației publice
locale ce urmează a fi alese la nivelul
circumscripției electorale respective.
Pentru fiecare candidat independent se
imprimă un patrulater distinct în partea finală a
buletinului de vot, în care aceștia sunt înscriși în
ordinea înregistrării candidaturilor.

Patrulaterele se imprimă paralel între
ele, câte două coloane pe aceeași pagină.
Patrulaterele se numerotează, începând cu
primul patrulater al coloanei din stânga a
primei pagini interioare, care primește
numărul de ordine 1, și continuând cu primul
patrulater al coloanei din dreapta, care
primește numărul de ordine 2, numerotarea
continuând până la ultimul patrulater.
În unghiul din partea stângă sus a fiecărui
patrulater se imprimă denumirea partidului
politic, alianței politice, alianței electorale sau a
organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților
naționale care participă la alegeri ori, după caz,
mențiunea "Candidat independent", iar în unghiul
din partea dreaptă sus se imprimă semnul
electoral.
În patrulaterele buletinelor de vot pentru
alegerea primarilor, pe lângă elementele
menționate mai sus, se imprimă și numele și
prenumele candidaților.

IMPORTANT
Ordinea stabilită se comunică prefectului
de către președintele biroului electoral de
circumscripție județeană, respectiv de către
președinții birourilor electorale de circumscripție
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comunală sau orășenească, în termen de 24 de ore
de la efectuarea tragerii la sorți.

CAMPANIA ELECTORALĂ

DISTRIBUIREA BULETINELEOR DE VOT

(art. 64 și art. 80 alin. (1) - (6) din Legea nr. 115/2015)

(art. 61-63 din Legea nr. 115/2015)

Campania electorală începe cu 15 zile
înainte de data desfășurării alegerilor, respectiv în
data de 12 iunie 2021 și se încheie în ziua de
sâmbătă care precedă data alegerilor, în data de
26 iunie 2021, la ora 7,00.
Birourile electorale de circumscripție veghează la
corecta desfășurare a campaniei electorale în
circumscripția în care funcționează.
Birourile electorale de circumscripție
soluționează plângerile ce le sunt adresate cu
privire la împiedicarea unui partid politic,
organizații a cetățenilor aparținând minorităților
naționale, alianțe politice, alianțe electorale ori a
unui candidat independent de a-și desfășura
campania electorală în condițiile prevăzute de
lege, precum și plângerile privind încălcarea
prevederilor art. 64, 65 și 79 din Legea nr.
115/2015.
Dacă biroul electoral de circumscripție
consideră, cu ocazia soluționării plângerii, că este
necesară luarea unor măsuri administrative sau
aplicarea unor sancțiuni contravenționale ori
penale, sesizează autoritățile competente.
Împotriva hotărârilor pronunțate de
birourile electorale în materia campaniei
electorale se poate face contestație în termen de
24 de ore de la data afișării, care se depune la
biroul electoral ierarhic superior. Hotărârea este
definitivă.
Soluționarea plângerilor și a contestațiilor
se face în termen de 2 zile de la înregistrarea lor,
iar hotărârile date se publică în presă și se afișează
în mod vizibil la sediul biroului electoral care le-a
emis.
Partidele politice, organizațiile cetățenilor
aparținând minorităților naționale, alianțele
politice,
alianțele
electorale,
candidații
independenți sau primarii, după caz, au obligația
de a duce la îndeplinire hotărârile definitive ale
birourilor electorale, în materia campaniei
electorale, de îndată după comunicare.

Buletinele de vot se distribuie
circumscripțiilor
electorale
prin
grija
prefecților.
Buletinele de vot se preiau de către
primar, împreună cu președintele biroului
electoral de circumscripție, pe bază de procesverbal, și se păstrează în încăperi speciale,
încuiate și sigilate. Buletinele de vot se predau
președinților birourilor electorale ale secțiilor
de votare, pe bază de proces-verbal, cel mai
târziu în preziua alegerilor. Distribuirea și
predarea buletinelor de vot se fac în pachete
sigilate.
La sediul primăriei și al biroului electoral
de circumscripție, precum și la sediile secțiilor de
votare se afișează, în termen de 2 zile de la
expirarea termenului de imprimare, cel mai târziu
la data 23 iunie 2021, un buletin de vot după ce a
fost vizat și anulat de președintele biroului
electoral de circumscripție.
La cererea partidelor politice, alianțelor
politice, alianțelor electorale sau organizații ale
cetățenilor aparținând minorităților naționale
care participă la alegeri ori a candidaților
independenți care participă la alegeri, biroul
electoral de circumscripție eliberează, pentru
fiecare, câte un buletin de vot din fiecare categorie,
vizat și anulat.
La sediul primăriei și al biroului electoral
de circumscripție, precum și 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.
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Acreditările emise observatorilor străini
sunt valabile, în original sau în copie, la toate
secțiile de votare de pe raza județului sau a
circumscripției
electorale
comunale
sau
orășenești, după caz, numai însoțite de actele de
identitate ale titularilor acestora.

ACREDITAREA
(art. 27 alin. (3), art. 33 alin. (1), (3) și (6), art. 39 alin.
(2), art. 83 alin. (2) – (5), art. 93 alin. (2), art. 121 alin.
(3), art. 128 – 130 și art. 132 din Legea nr. 115/2015)

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.
Acreditarea delegaților se face de către
birourile electorale de circumscripție comunală
sau orășenească, după caz, la cererea scrisă a
conducerilor organizațiilor județene ale partidelor
politice, alianțelor politice și alianțelor electorale
sau
organizațiilor
cetățenilor
aparținând
minorităților naționale, făcută cu cel puțin o zi
înaintea datei alegerilor, cel mai târziu la data de
26 iunie 2021.
Acreditarea observatorilor străini,
precum și a delegaților mass-mediei străini pentru
alegerile locale parțiale din 27 iunie 2021 se
efectuează la propunerea Ministerului Afacerilor
Externe după cum urmează:
a) de către biroul electoral județean, în
cazul în care într-un județ se organizează alegeri
locale parțiale în cel puțin două circumscripții
electorale;

Acreditarea observatorilor interni la
alegerile locale parțiale din data de 27 iunie 2021
se efectuează după cum urmează:

b) de către biroul electoral de
circumscripție comunală sau orășenească, în cazul
în care într-un județ se organizează alegeri locale
parțiale într-o singură circumscripție electorală.

Pot fi acreditați ca observatori interni
reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale
care au ca unic scop apărarea drepturilor omului,
înființate legal cu cel puțin 6 luni înaintea începerii
campaniei electorale.

a) de către biroul electoral județean, în
cazul în care într-un județ se organizează alegeri
locale parțiale în cel puțin două circumscripții
electorale;
b) de către biroul electoral de
circumscripție comunală sau orășenești, în cazul
în care într-un județ se organizează alegeri locale
parțiale într-o singură circumscripție electorală.
Acreditarea observatorilor interni se
efectuează de birourile electorale menționate mai
sus, ca urmare a unei cereri formulate în scris, care
va fi însoțită de următoarele documente:
a) declarațiile pe propria răspundere ale
tuturor persoanelor, conform modelului prevăzut
în anexa nr. 1;
b) o copie a statutului organizației
neguvernamentale;
c) o copie a hotărârii judecătorești de
înființare a organizației neguvernamentale.

Acreditările emise de birourile electorale
județene sau de birourile electorale de
circumscripție, după caz, permit accesul și
staționarea titularilor în locurile publice din zona
de votare sau în localul de vot, precum și asistarea
la operațiunile electorale, inclusiv la numărarea
voturilor și la întocmirea proceselor-verbale.

Acreditările emise de birourile electorale
județene sau de birourile electorale de
circumscripție, după caz, sunt valabile, în original
sau în copie, la toate secțiile de votare de pe raza
circumscripției electorale județene sau a
circumscripției
electorale
comunale
sau
orășenești, după caz.
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Acreditarea permite accesul și staționarea
titularului în locurile publice din zona de votare
sau în localul de vot, precum și să asiste la
operațiunile electorale, inclusiv la numărarea
voturilor și la întocmirea proceselor-verbale.

PRIMIREA MATERIALELOR DE LA BIROURILE
ELECTORALE ALE SECȚIILOR DE VOTARE
(art. 96 și art. 97 din Legea nr. 115/2015)

La numărarea voturilor pot participa, ca
delegați, reprezentanții acreditați ai partidelor
politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și
ai
organizațiilor
cetățenilor
aparținând
minorităților naționale care participă la alegeri și
nu au reprezentanți în biroul electoral al secției de
votare.
Acreditarea delegaților prevăzuți mai
sus se face de către birourile electorale de
circumscripție comunală sau orășenească,
după caz, la cererea scrisă a conducerilor
organizațiilor județene ale partidelor politice,
alianțelor politice, alianțelor electorale și ale
organizațiilor
cetățenilor
aparținând
minorităților naționale care participă la
alegeri și nu au reprezentanți în biroul
electoral al secției de votare, făcută cu cel puțin
o zi înaintea datei alegerilor.

Fiecare birou electoral al unei secții de
votare întocmește un dosar care cuprinde
procesul-verbal și contestațiile formulate,
precum și buletinele de vot nule și cele
contestate.
Dosarele se sigilează, se ștampilează, se
transportă sub paza personalului structurilor
Ministerului Afacerilor Interne și se predau
biroului electoral de circumscripție de către
președintele biroului electoral al secției de votare,
în cel mult 24 de ore de la încheierea votării.
Președintele biroului electoral al secției de
votare trebuie însoțit de cel puțin 2 membri ai
biroului, stabiliți prin tragere la sorți de către
președinte.

Cererea scrisă va cuprinde numele și
prenumele reprezentanților, seriile și numerele
actelor de identitate ale acestora, precum și
secțiile de votare pentru care se solicită
acreditarea.

Predarea dosarelor se face pe bază de
proces-verbal.
După primirea dosarelor de la birourile
electorale ale secțiilor de votare, biroul electoral
de circumscripție comunală sau orășenească,
procedează la ordonarea acestora pe categorii de
autorități ale administrației publice locale pentru
care au avut loc alegeri.
Predarea dosarelor către biroul
electoral județeană (în cazul în care a fost
constituit la nivelul județului), se face pe bază
de proces-verbal în care se consemnează, în mod
obligatoriu, numărul de dosare prevăzute în
procesul-verbal încheiat de locțiitor cu
președintele biroului electoral de circumscripție
comunală sau orășenească și numărul de dosare
predate efectiv.

Partidele politice, alianțele politice,
alianțele electorale și organizațiile cetățenilor
aparținând minorităților naționale care participă
la alegeri și nu au reprezentanți în biroul electoral
al secției de votare pot nominaliza pentru o secție
de votare câte un singur reprezentant.
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PRAGUL ELECTORAL - numărul întreg,
fără zecimale, nerotunjit, rezultat din înmulţirea
punctelor procentuale de mai sus cu numărul
total al voturilor valabil exprimate într-o
circumscripţie electorală.
COEFICIENTUL ELECTORAL - numărul
întreg, fără zecimale, nerotunjit, rezultat din
împărţirea numărului total de voturi valabil
exprimate pentru toate listele de candidaţi şi
pentru candidaţii independenţi care au întrunit
pragul electoral la numărul total de consilieri
din circumscripţia electorală respectivă.

CONSTATAREA REZULTATELOR VOTĂRII
(art. 98 din Legea nr. 115/2015)

După primirea dosarelor conținând
procesele-verbale cu rezultatul numărării
voturilor de la toate birourile electorale ale
secțiilor de votare și după soluționarea
contestațiilor formulate, biroul electoral de
circumscripție
comunală,
orășenească
și
județeană procedează la totalizarea voturilor
exprimate și la atribuirea mandatelor, în condițiile
legii.
În acest scop biroul electoral de
circumscripție consemnează,
pe întreaga
circumscripție, separat pentru fiecare listă de
candidați sau candidați independenți, numărul de
voturi obținute, precum și numărul de voturi
obținute de fiecare candidat la funcția de primar.
La lucrările efectuate de biroul electoral de
circumscripție pot asista candidații și persoanele
acreditate în acest scop.

REPARTIZAREA MANDATELOR SE FACE
AVÂNDU-SE ÎN VEDERE NUMAI:
- partidele
politice,
organizaţiile
cetăţenilor
aparţinând
minorităţilor
naţionale, alianţele politice şi alianţele
electorale care au întrunit pragul
electoral;
- candidaţii independenţi care au întrunit
coeficientul electoral.

ETAPA I
Biroul electoral de circumscripţie
repartizează fiecărei liste atâtea mandate de câte
ori coeficientul electoral se include în numărul
total al voturilor valabil exprimate pentru lista
respectivă.
De asemenea, este declarat ales
candidatul independent care a obţinut un
număr de voturi cel puţin egal cu coeficientul
electoral.
Se consideră voturi neutilizate pentru
fiecare listă de candidaţi a partidelor politice,
alianţelor politice şi alianţelor electorale voturile
care au rămas după atribuirea mandatelor,
precum şi cele inferioare coeficientului
electoral.

REPARTIZAREA MANDATELOR
(art. 99 și art. 100 din Legea nr. 115/2015)

Alegerile pentru consilieri şi pentru
primari sunt valabile, indiferent de numărul
alegătorilor care au participat la vot.
Pentru repartizarea mandatelor de
consilier, biroul electoral de circumscripţie
stabileşte pragul electoral al circumscripţiei,
reprezentând 5% din numărul total al voturilor
valabil exprimate în circumscripţia respectivă.
În cazul alianţelor politice sau alianţelor
electorale, la pragul de 5% se adaugă pentru al
doilea membru al alianţei 2%. Pentru alianţele cu
cel puţin 3 membri, pragul electoral este de 8%.

ETAPA II
Biroul electoral de circumscripţie
repartizează mandatele neatribuite, pe baza unui
tabel cuprinzând partidele politice, alianţele
politice, alianţele electorale şi organizaţiile
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale
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care au întrunit pragul electoral, în ordinea
descrescătoare a numărului de voturi
neutilizate;
mandatele
neatribuite
se
repartizează partidelor politice, alianţelor politice
şi alianţelor electorale, în ordinea înscrierii
acestora în tabel, câte unul pentru fiecare partid
politic, alianţă politică şi alianţă electorală.
Dacă nu se reuşeşte repartizarea tuturor
mandatelor, operaţiunea se repetă până la
epuizarea acestora.
Se consideră voturi neutilizate pentru
fiecare listă de candidaţi a partidelor politice,
alianţelor politice, alianţelor electorale şi a
organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor
naţionale voturile care au rămas după
atribuirea mandatelor din prima etapă,
precum şi voturile valabil exprimate pentru
partidele politice, alianţele politice sau
electorale care, deşi au întrunit pragul
electoral, nu au participat la prima etapă de
distribuire a mandatelor, deoarece numărul
voturilor primite este inferior coeficientului
electoral.
EXCEPȚIILE:

Dacă unui partid politic, alianţe politice
sau electorale ori unei organizaţii a cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale care participă
la alegeri i-au revenit, pe baza coeficientului
electoral, mai multe mandate decât candidaţii
înscrişi în listă, mandatele suplimentare primite
vor fi disponibilizate şi vor fi repartizate în etapa a
II-a.

În situaţia în care una sau mai multe
organizaţii
ale
cetăţenilor
aparţinând
minorităţilor naţionale întrunesc atât pragul
electoral, cât şi condiţia privind coeficientul
electoral, vor participa la repartizarea mandatelor
atât în etapa I, cât şi în cea de-a doua etapă, în
limita voturilor rămase neutilizate, ca orice partid
politic.

Candidaţii independenţi care au primit un
număr de voturi valabil exprimate mai mic decât
coeficientul electoral stabilit nu participă în etapa
a II-a de repartizare a mandatelor de consilieri.

Dacă unui partid politic, alianţe politice
sau electorale i-au fost atribuite din prima etapă
un număr de mandate egal cu numărul de

candidaturi înscrise în listă, nu va mai participa la
etapa a doua de repartizare a mandatelor chiar
dacă are voturi neutilizate.

În cazul în care niciuna dintre organizaţiile
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale,
alta decât cea maghiară, nu a obţinut cel puţin un
mandat, se atribuie un mandat de consilier, din
cele rămase din prima etapă, organizaţiei care a
întrunit pragul electoral şi a obţinut cel mai mare
număr de voturi valabil exprimate dintre toate
aceste organizaţii – REGULA DE PRIORITATE
PENTRU MINORITĂȚI.
În etapa a II-a, biroul electoral repartizează, în
primul rând, acolo unde este cazul, un mandat unei
organizaţii a cetăţenilor aparţinând minorităţilor
naţionale, alta decât cea maghiară, în cazul în care
în prima etapă nicio organizaţie a cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale nu a obţinut cel
puţin un mandat.
În cazul în care nicio organizaţie a
minorităţii maghiare nu a obţinut un mandat,
prevederile de mai sus se aplică în mod
corespunzător şi acesteia – REGULA DE
PRIORITATE PENTRU MINORITĂȚI.
În cazul în care există două sau mai multe
organizaţii care au acelaşi număr de voturi valabil
exprimate, selecţia se va face prin tragere la sorţi.
După repartizarea mandatului acolo unde
sunt îndeplinite condiţiile legale de către
organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor
naţionale, biroul electoral repartizează câte un
mandat partidelor, alianţelor politice şi alianţelor
electorale care au întrunit pragul electoral, în
ordinea înscrierii acestora într-un tabel ordonat
descrescător, în funcţie de numărul voturilor
neutilizate; dacă nu se reuşeşte repartizarea
tuturor mandatelor, operaţiunea se repetă până la
epuizarea acestora.
În situaţia în care nu sunt îndeplinite
condiţiile din REGULA DE PRIORITATE PENTRU
MINORITĂȚI şi în care cel puţin o organizaţie a
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale,
alta decât cea maghiară, din organizaţiile care au
întrunit pragul electoral, îndeplineşte şi condiţia
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de coeficient electoral, respectiv i-au fost atribuite
mandate în prima etapă, participă şi la
repartizarea mandatelor în etapa a II-a, în limita
voturilor rămase neutilizate. Celelalte organizaţii
aparţinând cetăţenilor minorităţilor naţionale,
care nu au întrunit condiţia de coeficient electoral,
şi deci nu au primit în etapa I mandate, nu
participă la redistribuirea din etapa a II-a.
Dacă un partid politic, alianţă politică sau
electorală, organizaţie a cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale în timpul repartizării
mandatelor din etapa a II-a îşi completează
numărul de mandate conform "listei de
candidaturi" depuse, înaintea epuizării tuturor
mandatelor disponibile, acelei formaţiuni nu i se
vor mai repartiza mandate; repartizarea
mandatelor rămase disponibile se va face
continuând cu celelalte formaţiuni înscrise în liste,
până la completa lor repartizare.
Dacă în cursul operaţiunilor din etapa II se
constată că două sau mai multe partide politice,
organizaţii
ale
cetăţenilor
aparţinând
minorităţilor naţionale, alianţe politice ori alianţe
electorale au acelaşi număr de voturi neutilizate,
înainte de atribuirea ultimului mandat rămas de
repartizat, acesta este repartizat partidului,
alianţei
politice,
organizaţiei
cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale sau alianţei
electorale care a obţinut numărul cel mai mare de
voturi valabil exprimate. Dacă numărul de voturi
valabil exprimate este egal, repartizarea
mandatului se face prin tragere la sorţi.
Atribuirea mandatelor se face de către
biroul electoral de circumscripţie în ordinea
înscrierii candidaţilor în listă şi începe cu lista de
candidaţi pentru care au fost exprimate cele mai
multe voturi.
Dacă unui partid politic, alianţe politice
sau alianţe electorale i se cuvin mai multe
mandate decât candidaţii înscrişi în listă,
mandatele rămase se atribuie celorlalte liste de
candidaţi sau candidaţilor independenţi.
În cazul în care în urma etapei I de
repartizare nu au fost repartizate toate mandatele,
iar pentru etapa a II-a există partide, alianţe
politice ori alianţe electorale care au primit cel
puţin un mandat în prima etapă şi nu au voturi

neutilizate, aceştia vor fi înscrişi în lista
formaţiunilor politice ce intră în etapa a doua de
repartizare, cu 0 voturi neutilizate (Regula - 0 este
număr).
Dacă două sau mai multe partide, alianţe
politice ori electorale au număr de voturi
neutilizate 0, înscrierea lor în listă se va face în
funcţie de numărul voturilor valabil exprimate
obţinute. Dacă și acesta este egal, înscrierea lor în
liste se va face prin tragere la sorţi.
În situaţia în care nici un partid politic,
nicio alianţă politică sau alianţă electorală nu
realizează pragul electoral, iar numărul
candidaţilor independenţi care au realizat
coeficientul electoral este mai mic decât numărul
mandatelor de consilier din circumscripţia
respectivă, diferenţa de mandate este repartizată
primelor 3 partide politice, alianţe politice sau
alianţe electorale, în ordinea descrescătoare a
numărului de voturi valabil exprimate pentru
fiecare. Fiecărui partid politic, fiecărei alianţe
politice sau alianţe electorale i se repartizează câte
un mandat. Operaţiunea se repetă până la
epuizarea tuturor mandatelor. Dacă două sau mai
multe partide, alianţe politice ori alianţe electorale
astfel selectate au acelaşi număr de voturi valabil
exprimate, neputându-se astfel departaja primele
3, departajarea se va face prin tragere la sorţi. Se
va aplica aceeași regulă şi în condiţiile în care
niciuna dintre formaţiunile politice sau niciunul
dintre candidaţii independenţi din buletinul de vot
nu întruneşte coeficientul electoral.
Candidaţii înscrişi în liste, care nu au fost
aleşi, sunt declaraţi supleanţi în listele respective.
În caz de vacanţă a mandatelor de consilieri aleşi
pe liste de candidaţi, supleanţii vor ocupa locurile
devenite vacante, în ordinea în care sunt înscrişi în
liste dacă, până la data validării mandatului pentru
ocuparea locului vacant, partidele politice sau
organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor
naţionale din partea cărora au candidat supleanţii
confirmă în scris, sub semnătura conducerilor
judeţene ale partidelor politice sau ale
organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor
naţionale, că supleanţii fac parte din partidul
politic respectiv sau din organizaţia cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale
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MANDATUL DE PRIMAR

Un exemplar al procesului-verbal
pentru primar, împreună cu întâmpinările,
contestațiile și procesele-verbale primite de la
birourile electorale ale secțiilor de votare,
formând un dosar, sigilat și semnat de
președinte și de membrii biroului electoral de
circumscripție, se înaintează sub paza
personalului
structurilor
Ministerului
Afacerilor Interne, în cel mult 24 de ore, la
judecătoria în a cărei rază teritorială se află
circumscripția electorală pentru care au avut
loc alegeri, în vederea validării mandatelor.

(art. 101 și art. 102 din Legea nr. 115/2015)

Pentru funcția de primar, centralizarea
voturilor se face de biroul electoral de
circumscripție.
Este declarat ales primar candidatul
care a întrunit cel mai mare număr de voturi
valabil exprimate.
IMPORTANT
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 în care situația de balotaj intervine
între 2 candidați la funcția de primar, între care
urmează să se desfășoare turul al doilea de scrutin,
iar unul dintre aceștia decedează, renunță sau nu
mai îndeplinește condițiile prevăzute de lege
pentru a fi ales, nu vor mai avea loc alegeri, biroul
electoral de circumscripție declarându-l primar pe
celălalt candidat.

Al doilea exemplar al procesului-verbal
întocmit de biroul electoral de circumscripție
comunală sau orășenească, se trimite, în termen
de 24 de ore, la biroul electoral județean.
La cerere, membrilor birourilor electorale
de circumscripție ori reprezentanților partidelor
politice, alianțelor politice și alianțelor electorale
care au depus listele de candidați, precum și
candidaților independenți li se eliberează, în mod
obligatoriu,
de
către
președintele
sau
vicepreședintele biroului electoral o copie
certificată de pe procesul-verbal respectiv.
Cererea trebuie formulată în scris, înainte de
întocmirea procesului-verbal.
Biroul electoral de circumscripție comunală,
orășenească, după caz, eliberează certificatul
doveditor al alegerilor primarului.

ÎNTOCMIREA ȘI PREDAREA DOSARELOR
(art. 103 alin. (1), (3) - (8) din Legea nr. 115/2015)

Biroul electoral de circumscripție
comunală, orășenească încheie separat câte un
proces-verbal, în două exemplare, pentru
primar, privind toate operațiunile electorale,
centralizarea
voturilor,
constatarea
rezultatului
alegerilor
și
atribuirea
mandatelor.
Procesele-verbale se semnează de către
președinte și ceilalți membri ai biroului
electoral de circumscripție și poartă ștampila
acestuia. Lipsa semnăturilor unor membri ai
biroului electoral de circumscripție nu are nicio
influență asupra valabilității procesului-verbal.
Președintele menționează motivele care au
împiedicat semnarea.

Birourile electorale de circumscripție
predau, pe bază de proces-verbal, secretarilor
generali ai unităților administrativ-teritoriale
câte un exemplar al propunerilor de candidați, al
declarațiilor de acceptare a candidaturii, al
declarațiilor de avere, declarațiilor de interese și
declarațiilor pe propria răspundere privind
calitatea de lucrător al Securității sau de
colaborator al acesteia, semnate și datate de
candidați, precum și un exemplar al copiilor
actelor de identitate ale candidaților, aparținând
partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor
electorale și organizațiilor cetățenilor români
aparținând minorităților naționale cărora li s-au
atribuit mandate. (art. 105 din Legea nr. 115/2015)
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Contravențiile prevăzute lit. j) se
sancționează cu amendă de la 600 lei la 1.000
lei,
Contravențiile prevăzute la lit. b), y) și z) se
sancționează cu amendă de la 2200 lei la 3000
lei.
Contravențiile prevăzute la lit. l), m), r), s), ț) și
u) se sancționează cu amendă de la 1400 lei la
2000 lei.

CONTRAVENȚII
(art. 108 și 109 din Legea nr. 115/2015)

b) încălcarea dispozițiilor referitoare la afișarea
listelor de candidați și a candidaturilor
independente sau la folosirea semnelor electorale;
m) neaducerea la cunoștința publică, de către
membrii birourilor electorale de circumscripție, a
propunerilor de candidaturi;
j) distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea
prin scriere sau în orice alt mod a listelor
electorale, a platformelor- program afișate sau a
oricăror altor afișe ori anunțuri de propagandă
electorală;
l) acceptarea de către o persoană a înscrierii sale
în mai multe liste de candidați pentru aceeași
autoritate publică;
r) încălcarea de către președintele biroului
electoral al secției de votare a prevederilor art. 93
din Legea nr. 115/2015, cu modificările și
completările ulterioare, și întocmirea proceselorverbale cu încălcarea dispozițiilor art. 94 din
Legea nr. 115/2015, cu modificările și
completările ulterioare;
s) părăsirea de către membrii biroului electoral a
localului secției de votare înainte de stabilirea
rezultatului alegerilor și de semnarea procesuluiverbal;
t) purtarea, pe durata votării, de către membrii
biroului electoral al secției de votare sau de către
persoanele acreditate de ecusoane, insigne sau
alte însemne de propagandă electorală;
ț) absența nejustificată a președintelui, a
locțiitorului acestuia sau a membrilor birourilor
electorale, stabiliți potrivit prevederilor prezentei
legi, de la activitatea acestora;
u) refuzul președintelui biroului electoral sau al
locțiitorului acestuia de a elibera o copie
certificată de pe procesul-verbal persoanelor
îndreptățite potrivit prevederilor prezentei legi;
y) nerespectarea hotărârilor birourilor și oficiilor
electorale; nerespectarea hotărârilor Autorității
Electorale Permanente.
t) purtarea, pe durata votării, de către membrii
biroului electoral al secției de votare sau de către
persoanele acreditate de ecusoane, insigne sau
alte însemne de propagandă electorală.
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