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HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea unor licenþe de concesiune a activitãþii miniere de exploatare,
încheiate între Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale ºi Compania Naþionalã
a Metalelor Preþioase ºi Neferoase ”REMINÒ Ñ S.A.
În temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã, al art. 13, art. 21 alin. (1) ºi al art. 60 alin. (1) din
Legea minelor nr. 85/2003,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã licenþele de concesiune a activitãþii
miniere de exploatare, încheiate între Agenþia Naþionalã
pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, ºi
Compania Naþionalã a Metalelor Preþioase ºi Neferoase
”REMINÒ Ñ S.A., cu sediul în municipiul Baia Mare, judeþul
Maramureº, în calitate de concesionar, în perimetrele Ilba
din comuna Cicârlãu, Nistru din comuna Tãuþii-Mãgherãuº,
Sãsar din municipiul Baia Mare, Bãiuþ din localitatea Bãiuþ,
Herja din localitatea Baia Sprie ºi Rãzoare din localitatea
Târgu Lãpuº, judeþul Maramureº, prevãzute în anexele
nr. 1Ñ6*) care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Stabilirea ºi plata taxei anuale de exploatare
se fac în condiþiile prevãzute la art. X din anexele la
prezenta hotãrâre.

Art. 3. Ñ Stabilirea ºi plata redevenþei se fac în
condiþiile prevãzute la art. XI din anexele la prezenta
hotãrâre.
Art. 4. Ñ Cuantumul majorãrilor de întârziere prevãzute
la art. X pct. 10.1.3 ºi la art. XI pct. 11.2.4 din anexele la
prezenta hotãrâre se stabileºte la nivelul dobânzilor ºi
penalitãþilor de întârziere prevãzute la art. 108 din
Ordonanþa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedurã fiscalã.
Art. 5. Ñ Licenþele de concesiune a activitãþii miniere
de exploatare prevãzute la art. 1 intrã în vigoare la data
publicãrii prezentei hotãrâri
în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul economiei ºi comerþului,
Dan Ioan Popescu
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
Maria Iuliana Stratulat
Bucureºti, 14 mai 2004.
Nr. 766.
*) Anexele nr. 1Ñ6 se comunicã Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea unei licenþe de concesiune a activitãþii miniere de exploatare,
încheiatã între Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale ºi Societatea Comercialã ”TURBAMINÒ Ñ S.A.
În temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã, al art. 13, art. 21 alin. (1) ºi al art. 60 alin. (1) din
Legea minelor nr. 85/2003,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã Licenþa de concesiune a activitãþii
miniere de exploatare, încheiatã între Agenþia Naþionalã
pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, ºi
Societatea Comercialã ”TURBAMINÒ Ñ S.A., cu sediul în
municipiul Dorohoi, str. Ardeal nr. 5, judeþul Botoºani, în
calitate de concesionar, pentru zãcãmântul de turbã, în
perimetrul DerscaÑLozna din localitatea Lozna, judeþul
Botoºani, prevãzutã în anexa*) care face parte integrantã
din prezenta hotãrâre.
*) Anexa se comunicã Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale.

Art. 2. Ñ Stabilirea ºi plata taxei anuale de exploatare
se fac în condiþiile prevãzute la art. X din anexa la
prezenta hotãrâre.
Art. 3. Ñ Stabilirea ºi plata redevenþei se fac în
condiþiile prevãzute la art. XI din anexa la prezenta
hotãrâre.
Art. 4. Ñ Cuantumul majorãrilor de întârziere prevãzute
la art. X pct. 10.1.3 ºi la art. XI pct. 11.2.4 din anexa la
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prezenta hotãrâre se stabileºte la nivelul dobânzilor ºi
penalitãþilor de întârziere prevãzute la art. 108 din
Ordonanþa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedurã fiscalã.
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Art. 5. Ñ Licenþa de concesiune a activitãþii miniere de
exploatare prevãzutã la art. 1 intrã în vigoare la data
publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul economiei ºi comerþului,
Dan Ioan Popescu
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
Maria Iuliana Stratulat
Bucureºti, 14 mai 2004.
Nr. 767.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea unei licenþe de concesiune a activitãþii miniere de exploatare,
încheiatã între Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale ºi Societatea Comercialã ”SOMICÒ Ñ S.A.
În temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã, al art. 21 alin. (1) ºi al art. 60 alin. (1) din Legea
minelor nr. 85/2003,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã Licenþa de concesiune a activitãþii
miniere de exploatare, încheiatã între Agenþia Naþionalã
pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, ºi
Societatea Comercialã ”SOMICÒ Ñ S.A., cu sediul în
localitatea Bragadiru, ªoseaua de Centurã nr. 2Ñ8, judeþul
Ilfov, în calitate de concesionar, pentru zãcãmântul de nisip
ºi pietriº, în perimetrul CrovuÑMãrunþiºu din localitatea
Odobeºti, judeþul Dâmboviþa, prevãzutã în anexa*) care
face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Stabilirea ºi plata taxei anuale de exploatare
se fac în condiþiile prevãzute la art. X din anexa la
prezenta hotãrâre.

Art. 3. Ñ Stabilirea ºi plata redevenþei se fac în
condiþiile prevãzute la art. XI din anexa la prezenta
hotãrâre.
Art. 4. Ñ Cuantumul majorãrilor de întârziere prevãzute
la art. X pct. 10.1.3 ºi la art. XI pct. 11.2.4 din anexa la
prezenta hotãrâre se stabileºte la nivelul dobânzilor ºi
penalitãþilor de întârziere prevãzute la art. 108 din
Ordonanþa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedurã fiscalã.
Art. 5. Ñ Licenþa de concesiune a activitãþii miniere de
exploatare prevãzutã la art. 1 intrã în vigoare la data
publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul economiei ºi comerþului,
Dan Ioan Popescu
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
Maria Iuliana Stratulat

Bucureºti, 14 mai 2004.
Nr. 768.

*) Anexa se comunicã Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale.
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ACTE

ALE

BIROULUI

ELECTORAL

CENTRAL

BIROUL ELECTORAL CENTRAL

HOTÃRÂRE
privind interpretarea unor texte din Legea nr. 67/2004
pentru alegerea autoritãþilor administraþiei publice locale
În temeiul art. 33 alin. (1) lit. c) ºi alin. (4) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritãþilor administraþiei
publice locale,
Biroul Electoral Central hotãrãºte adoptarea urmãtoarelor norme tehnice de repartizare a mandatelor de consilier:
Art. 1. Ñ Repartizarea mandatelor de consilier se va
realiza în conformitate cu prevederile art. 92 din Legea
nr. 67/2004 privind alegerea autoritãþilor administraþiei
publice locale.
Art. 2. Ñ Repartizarea mandatelor se face avându-se în
vedere numai partidele politice, organizaþiile cetãþenilor aparþinând
minoritãþilor naþionale, alianþele politice, alianþele electorale ºi
candidaþii independenþi care au întrunit pragul electoral.
Art. 3. Ñ (1) Pragul electoral este egal cu numãrul
întreg, fãrã zecimale, nerotunjit, rezultat din înmulþirea
punctelor procentuale stabilite conform art. 92 alin. (1) din
Legea nr. 67/2004 cu numãrul total al voturilor valabil
exprimate într-o circumscripþie electoralã.
(2) În condiþiile art. 92 alin. (1) din Legea nr. 67/2004
au fost stabilite urmãtoarele limite ale pragului electoral:
Ñ pentru partide politice, organizaþii ale cetãþenilor
aparþinând minoritãþilor naþionale ºi candidaþi independenþi 5%;
Ñ pentru alianþe politice ºi alianþe electorale formate
din 2 membri ................................................................ 7%;
Ñ pentru alianþe politice ºi alianþe electorale formate
din cel puþin 3 membri ................................................ 8%.
Art. 4. Ñ (1) Pentru realizarea listei partidelor,
organizaþiilor cetãþenilor aparþinând minoritãþilor naþionale,
alianþelor politice, alianþelor electorale ºi a candidaþilor
independenþi, care au întrunit pragul electoral, biroul
electoral al circumscripþiei va parcurge urmãtoarele etape:
a) se vor calcula nivelurile absolute ale pragului
electoral, corespunzãtor numãrului total al voturilor valabil
exprimate în circumscripþia respectivã pentru fiecare
categorie participantã la procesul electoral;
b) se vor compara rezultatele obþinute de fiecare partid,
alianþã politicã, alianþã electoralã sau candidat independent
cu nivelul pragului electoral stabilit pentru fiecare entitate
participantã conform art. 3 alin. (1) ºi (2);
c) se vor înscrie în lista partidelor, organizaþiilor cetãþenilor
aparþinând minoritãþilor naþionale, alianþelor politice, alianþelor
electorale ºi a candidaþilor independenþi care au întrunit
pragul electoral numai acele formaþiuni care au obþinut un
numãr de voturi valabil exprimate cel puþin egal cu nivelul
pragului electoral corespunzãtor categoriei din care fac parte.
Art. 5. Ñ (1) Repartizarea mandatelor de consilieri se
va face pe baza coeficientului electoral.
(2) Coeficientul electoral este egal cu numãrul întreg, fãrã
zecimale, nerotunjit, rezultat prin împãrþirea numãrului total
de voturi valabil exprimate pentru toate listele ºi candidaþii
independenþi care au întrunit pragul electoral la numãrul total
de consilieri din circumscripþia electoralã respectivã.
Art. 6. Ñ (1) În prima etapã, biroul electoral va
repartiza fiecãrui partid, organizaþie, alianþã politicã sau
alianþã electoralã, înscrisã în lista celor care au întrunit
pragul electoral, atâtea mandate de câte ori coeficientul
electoral [calculat conform art. 5 alin. (2)] se include în
numãrul voturilor valabil exprimate pentru formaþiunea
respectivã (nr. întreg nerotunjit); de asemenea, este
declarat ales candidatul independent care a obþinut un
numãr de voturi cel puþin egal cu coeficientul electoral.
(2) Atribuirea mandatelor se face de cãtre biroul
electoral de circumscripþie, în ordinea înscrierii candidaþilor
pe listã, ºi începe cu lista de candidaþi pentru care au fost
exprimate cele mai multe voturi.

(3) Dacã unui partid politic, alianþã politicã sau electoralã
i-au revenit, pe baza coeficientului electoral, mai multe
mandate decât candidaþii înscriºi în listã, mandatele
suplimentare primite vor fi disponibilizate ºi vor fi repartizate
în etapa a II-a, conform prevederilor art. 9.
Art. 7. Ñ (1) În cea de-a doua etapã vor participa
numai partidele politice ºi alianþele politice sau electorale
care au întrunit pragul electoral, sortate descrescãtor în
funcþie de numãrul voturilor neutilizate în prima etapã.
(2) Candidaþii independenþi care au întrunit pragul electoral
ºi care au primit un numãr de voturi valabil exprimate mai
mic decât coeficientul electoral stabilit nu participã în etapa
a II-a de repartizare a mandatelor de consilieri.
(3) Dacã unui partid politic, alianþã politicã sau electoralã
i-au fost atribuite din prima etapã un numãr de mandate
egal cu numãrul de candidaturi înscrise în listã, nu va mai
participa la etapa a doua de repartizare a mandatelor chiar
dacã are voturi neutilizate.
Art. 8. Ñ (1) Se considerã voturi neutilizate pentru fiecare
listã de candidaþi a partidelor politice, alianþelor politice sau
electorale voturile care au rãmas dupã atribuirea mandatelor
din prima etapã, precum ºi voturile valabil exprimate pentru
partidele politice, alianþele politice sau electorale care, deºi
au întrunit pragul electoral, nu au participat la prima etapã
de distribuire a mandatelor, deoarece numãrul voturilor
primite este inferior coeficientului electoral.
(2) Dacã douã sau mai multe partide, alianþe politice ori
electorale au acelaºi numãr de voturi neutilizate, înscrierea
lor în listã se va face în funcþie de numãrul voturilor valabil
exprimate obþinute; dacã departajarea partidelor, alianþelor
politice sau electorale nu este posibilã nici dupã acest
criteriu, înscrierea lor în liste se va face prin tragere la sorþi.
(3) Organizarea tragerii la sorþi se va face de cãtre
preºedintele biroului electoral de circumscripþie, imediat ce
se constatã imposibilitatea aplicãrii criteriilor de departajare
formulate la alin. (2) pentru înscrierea partidelor, alianþelor
politice sau electorale în listã, în prezenþa majoritãþii
membrilor acestuia.
(4) Procedura va fi menþionatã ca atare în procesulverbal întocmit de cãtre membrii biroului electoral de
circumscripþie, la poziþia ”Expunerea, pe scurt, a
întâmpinãrilor ºi contestaþiilor formulate ºi a hotãrârilor
pronunþate de cãtre biroul electoral de circumscripþie, care
sunt definitiveÒ, cu indicarea în clar a formaþiunii care a
fost aleasã prin tragere la sorþi.
Art. 9. Ñ (1) În aceastã etapã biroul electoral
repartizeazã mandatele rãmase neatribuite din prima etapã,
dupã cum urmeazã:
a) un mandat se va atribui unei organizaþii a cetãþenilor
aparþinând minoritãþilor naþionale, alta decât cea maghiarã,
în cazul în care în prima etapã nici o organizaþie a
cetãþenilor aparþinând minoritãþilor naþionale nu a obþinut cel
puþin un mandat; organizaþia cãreia i se va atribui mandatul
trebuie sã îndeplineascã cumulat douã condiþii: sã
întruneascã pragul electoral ºi sã fi obþinut cel mai mare
numãr de voturi valabil exprimate dintre toate celelalte
organizaþii;
b) în cazul în care existã douã sau mai multe
organizaþii care au acelaºi numãr de voturi valabil
exprimate, selecþia se va face prin tragere la sorþi;
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c) organizarea tragerii la sorþi se va face de cãtre
preºedintele biroului electoral de circumscripþie, imediat ce
se constatã imposibilitatea aplicãrii criteriilor de departajare
formulate la lit. b) pentru înscrierea partidelor, alianþelor
politice sau electorale în listã, în prezenþa majoritãþii
membrilor acestuia;
d) procedura va fi menþionatã ca atare în procesulverbal întocmit de cãtre membrii biroului electoral de
circumscripþie, la poziþia ”Expunerea, pe scurt, a
întâmpinãrilor ºi contestaþiilor formulate ºi a hotãrârilor
pronunþate de cãtre biroul electoral de circumscripþie, care
sunt definitiveÒ, cu indicarea în clar a formaþiunii care a
fost aleasã prin tragere la sorþi;
e) câte un mandat partidelor, alianþelor politice ºi
alianþelor electorale care au întrunit pragul electoral, în
ordinea înscrierii acestora într-un tabel ordonat descrescãtor
în funcþie de numãrul voturilor neutilizate; dacã nu se
reuºeºte repartizarea tuturor mandatelor, operaþiunea se
repetã pânã la epuizarea acestora;
f) dacã un partid politic, alianþã politicã sau electoralã,
în timpul repartizãrii mandatelor din etapa a II-a îºi
completeazã numãrul de mandate conform ”listei de
candidaturiÒ depuse, înaintea epuizãrii tuturor mandatelor
disponibile, acelei formaþiuni nu i se vor mai repartiza
mandate; repartizarea mandatelor rãmase disponibile se va
face continuând cu celelalte formaþiuni înscrise în liste,
pânã la completa lor repartizare.
(2) Dacã în cursul operaþiunilor prevãzute la alin. (1)
lit. c) se constatã cã douã sau mai multe partide politice,
alianþe politice ori alianþe electorale au acelaºi numãr de
voturi neutilizate, înainte de atribuirea ultimului mandat
rãmas de repartizat, acesta este repartizat partidului,
alianþei politice sau alianþei electorale care a obþinut
numãrul cel mai mare de voturi valabil exprimate; dacã
numãrul de voturi valabil exprimate este egal, repartizarea
mandatului se face prin tragere la sorþi.
(3) Organizarea tragerii la sorþi se va face de cãtre
preºedintele biroului electoral de circumscripþie, imediat ce
se constatã imposibilitatea aplicãrii criteriilor de departajare
formulate la alin. (2) pentru înscrierea partidelor, alianþelor
politice sau electorale în listã, în prezenþa majoritãþii
membrilor acestuia.

5

(4) Procedura va fi menþionatã ca atare în procesulverbal întocmit de cãtre membrii biroului electoral de
circumscripþie, la poziþia ”Expunerea, pe scurt, a întâmpinãrilor
ºi contestaþiilor formulate ºi a hotãrârilor pronunþate de
cãtre biroul electoral de circumscripþie, care sunt definitiveÒ,
cu indicarea în clar a formaþiunii care a fost aleasã prin
tragere la sorþi.
Art. 10. Ñ (1) În conformitate cu prevederile art. 92
alin. (8) din Legea nr. 67/2004, ”Éîn situaþia în care nici un
partid politic, alianþã politicã sau alianþã electoralã nu realizeazã
pragul electoral, iar numãrul candidaþilor independenþi care au
realizat pragul electoral este mai mic decât numãrul
mandatelor de consilier din circumscripþia respectivã, diferenþa
de mandate este repartizatã primelor 3 partide politice, alianþe
politice sau alianþe electorale, în ordinea descrescãtoare a
numãrului de voturi valabil exprimate pentru fiecare. Fiecãrui
partid, fiecãrei alianþe politice sau alianþe electorale i se
repartizeazã câte un mandat. Operaþiunea se repetã pânã la
epuizarea tuturor mandatelor ÉÒ.
(2) Dacã douã sau mai multe partide, alianþe politice ori
alianþe electorale selectate în condiþiile alin. (1) au acelaºi
numãr de voturi valabil exprimate, neputându-se astfel departaja
primele 3, departajarea se va face prin tragere la sorþi.
(3) Organizarea tragerii la sorþi se va face de cãtre
preºedintele biroului electoral de circumscripþie, imediat ce
se constatã imposibilitatea aplicãrii criteriilor de departajare
formulate la alin. (2) pentru înscrierea partidelor, alianþelor
politice ori electorale în listã, în prezenþa majoritãþii
membrilor acestuia.
(4) Procedura va fi menþionatã ca atare în procesulverbal întocmit de cãtre membrii biroului electoral de
circumscripþie, la poziþia ”Expunerea, pe scurt, a
întâmpinãrilor ºi contestaþiilor formulate ºi a hotãrârilor
pronunþate de cãtre biroul electoral de circumscripþie, care
sunt definitiveÒ, cu indicarea în clar a formaþiunii care a
fost aleasã prin tragere la sorþi.
(5) Se vor aplica prevederile alin. (1) ºi (2) ºi în
condiþiile în care nici una dintre formaþiunile politice sau
nici unul dintre candidaþii independenþi din buletinul de vot
nu întruneºte pragul electoral.
Potrivit art. 33 din Legea nr. 67/2004 prezenta hotãrâre
se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 18 mai 2004.

Preºedintele Biroului Electoral Central,
Petre Similean
Bucureºti, 18 mai 2004.
Nr. 39.
BIROUL ELECTORAL CENTRAL

HOTÃRÂRE
privind interpretarea unor texte din Legea nr. 67/2004
pentru alegerea autoritãþilor administraþiei publice locale
În temeiul art. 33 alin. (1) lit. c) ºi alin. (4) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritãþilor administraþiei
publice locale,
Biroul Electoral Central h o t ã r ã º t e:
Art. 1. Ñ Documentele ºi fiºierele rezultate din operaþiunile întocmite de birourile electorale ale circumscripþiilor judeþene
tehnice pentru stabilirea rezultatului alegerilor autoritãþilor ºi a municipiului Bucureºti.
publice locale desfãºurate în cadrul staþiilor de prelucrare vor
Art. 3. Ñ Pânã la preluarea bazei de date de cãtre
fi predate de cãtre reprezentanþii INS pe bazã de proces- reprezentanþii Autoritãþii Electorale Permanente, Biroul
verbal birourilor electorale de circumscripþie judeþene.
Electoral Central împuterniceºte Institutul Naþional de
Art. 2. Ñ Institutul Naþional de Statisticã va preda
reprezentanþilor Autoritãþii Electorale Permanente fiºierele Statisticã sã publice ºi sã furnizeze informaþii privind
conþinând arhiva opticã rezultatã din prelucrarea prin rezultatul alegerii autoritãþilor publice locale din 6 iunie 2004.
Potrivit art. 33 din Legea nr. 67/2004, prezenta hotãrâre
scanare a proceselor-verbale ale circumscripþiilor electorale
comunale, orãºeneºti, municipale ºi ale sectoarelor se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
municipiului Bucureºti, precum ºi a proceselor-verbale
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 18 mai 2004.
Preºedintele Biroului Electoral Central,
Petre Similean
Bucureºti, 18 mai 2004.
Nr. 40.

6

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 464/24.V.2004

BIROUL ELECTORAL CENTRAL

HOTÃRÂRE
privind interpretarea unor texte din Legea nr. 67/2004
pentru alegerea autoritãþilor administraþiei publice locale
În temeiul art. 33 alin. (1) lit. c) ºi alin. (4) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritãþilor administraþiei
publice locale,
Biroul Electoral Central h o t ã r ã º t e:
1. Pentru constatarea rezultatului alegerilor autoritãþilor
publice locale din anul 2004 se vor utiliza procese-verbale
al cãror model a fost aprobat prin Hotãrârea Guvernului
nr. 509/2004.
2. Institutul Naþional de Statisticã va asigura
personalizarea fiecãrui model de proces-verbal,
nominalizând, pentru fiecare circumscripþie electoralã,
partidele politice, organizaþiile cetãþenilor aparþinând
minoritãþilor naþionale, alianþele politice sau electorale,
precum ºi persoanele fizice independente care ºi-au depus
candidaturile pentru alegerea autoritãþilor publice locale, în
ordinea înscrierii acestora în buletinele de vot.
3. Sunt consideraþi alegãtori prezenþi la urne acei alegãtori
înscriºi în copia de pe lista electoralã permanentã, în listele
electorale suplimentare ºi în extrasul folosit la exprimarea
votului cu ajutorul urnei speciale ºi care au primit de la
biroul electoral al secþiei de votare buletine de vot ºi
ºtampila de votare pentru exercitarea dreptului de a alege.
4. La întocmirea proceselor-verbale de cãtre birourile
electorale ale secþiilor de votare (art. 86) ºi de cãtre
birourile electorale de circumscripþie (art. 95) se vor avea în
vedere urmãtoarele chei de verificare a proceselor-verbale:
a) numãrul total al alegãtorilor prevãzut în copia de pe
lista electoralã permanentã (copiile de pe listele electorale
permanente din circumscripþia electoralã), în listele
electorale suplimentare ºi în extrasul folosit la exprimarea
votului cu ajutorul urnei speciale (pct. 1) trebuie sã fie egal
cu suma dintre: numãrul total al alegãtorilor, potrivit copiei
de pe lista electoralã permanentã (pct. 1.1), plus numãrul
total al alegãtorilor, potrivit listelor electorale suplimentare
(pct. 1.2), plus numãrul total al alegãtorilor în cazul cãrora
s-a folosit urna specialã (pct. 1.3);
b) numãrul total al alegãtorilor prevãzut în copia de pe
lista electoralã permanentã (copiile de pe listele electorale
permanente din circumscripþia electoralã), în listele
electorale suplimentare ºi în extrasul folosit la exprimarea
votului cu ajutorul urnei speciale (pct. 1) este acelaºi
pentru alegerea primarului, a consiliului local ºi a consiliului
judeþean din cadrul aceleiaºi secþii/circumscripþii electorale;
c) numãrul total al alegãtorilor prevãzut în copia de pe
lista electoralã permanentã (pct. 1.1) este acelaºi pentru
alegerea primarului cu cel pentru alegerea consiliului local
ºi a consiliului judeþean din cadrul aceleiaºi
secþii/circumscripþii electorale;
d) numãrul total al alegãtorilor, potrivit listelor electorale
suplimentare (pct. 1.2), este acelaºi pentru alegerea
primarului cu cel pentru alegerea consiliului local ºi consiliului
judeþean din cadrul aceleiaºi secþii/circumscripþii electorale;
e) numãrul total al alegãtorilor în cazul cãrora s-a folosit
urna specialã (pct. 1.3) este acelaºi pentru alegerea primarului
cu cel pentru alegerea consiliului local ºi a consiliului judeþean
din cadrul aceleiaºi secþii/circumscripþii electorale;
f) numãrul total al alegãtorilor înscriºi în listele electorale
existente la secþie (din circumscripþia electoralã), care s-au
prezentat la urne (pct. 2), trebuie sã fie egal cu suma
dintre: numãrul total al alegãtorilor înscriºi în copia de pe
lista electoralã permanentã (copiile de pe listele electorale
permanente) (pct. 2.1) plus numãrul total al alegãtorilor
înscriºi în listele electorale suplimentare (pct. 2.2) plus

numãrul total al alegãtorilor în cazul cãrora s-a folosit urna
specialã (pct. 2.3);
g) numãrul total al alegãtorilor înscriºi în listele
electorale existente la secþie (din circumscripþia electoralã),
care s-au prezentat la urne (pct. 2), este acelaºi pentru
alegerea primarului cu cel pentru alegerea consiliului local
ºi a consiliului judeþean;
h) numãrul total al alegãtorilor prevãzut în copia de pe
lista electoralã permanentã (copiile de pe listele electorale
permanente) (pct. 2.1) este acelaºi pentru alegerea
primarului cu cel pentru alegerea consiliului local ºi a
consiliului judeþean;
i) numãrul total al alegãtorilor înscriºi în listele electorale
suplimentare, care s-au prezentat la urne (pct. 2.2), este
acelaºi pentru alegerea primarului cu cel pentru alegerea
consiliului local ºi a consiliului judeþean;
j) numãrul total al alegãtorilor în cazul cãrora s-a folosit
urna specialã, care s-au prezentat la urne (pct. 2.3), este
acelaºi pentru alegerea primarului cu cel pentru alegerea
consiliului local ºi a consiliului judeþean;
k) pentru fiecare tip de proces-verbal, numãrul total al
voturilor valabil exprimate (pct. 3) rezultã din însumarea
voturilor valabil exprimate obþinute de fiecare listã de
candidaþi ºi de fiecare candidat independent pentru
alegerea consiliilor, respectiv cu numãrul voturilor valabil
exprimate primite de fiecare candidat la funcþia de primar;
l) pentru fiecare tip de proces-verbal, totalul obþinut prin
însumarea voturilor valabil exprimate cu voturile nule este
egal sau mai mic decât numãrul total al alegãtorilor înscriºi
în listele electorale existente la secþie (din circumscripþie
electoralã), care s-au prezentat la urne (pct. 2);
m) numãrul total al alegãtorilor înscriºi în listele
electorale existente la secþie (din circumscripþia electoralã),
care s-au prezentat la urne (pct. 2), este mai mic sau cel
mult egal cu numãrul total al alegãtorilor prevãzut în copia
de pe lista electoralã permanentã (copiile de pe listele
electorale permanente din circumscripþia electoralã), în
listele electorale suplimentare ºi în extrasul folosit la
exprimarea votului cu ajutorul urnei speciale (pct. 1);
n) numãrul buletinelor de vot rãmase neîntrebuinþate ºi
anulate de preºedintele biroului electoral al secþiei de votare
este mai mic decât numãrul buletinelor de vot primite;
o) numãrul total al alegãtorilor înscriºi în listele
electorale existente la secþie, care s-au prezentat la urne,
plus numãrul buletinelor de vot rãmase neîntrebuinþate ºi
anulate de preºedintele biroului electoral al secþiei de
votare este mai mic sau cel mult egal cu numãrul
buletinelor de vot primite.
Potrivit art. 33 din Legea nr. 67/2004, prezenta hotãrâre
se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 18 mai 2004.

Preºedintele Biroului Electoral Central,
Petre Similean
Bucureºti, 18 mai 2004.
Nr. 41.
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BIROUL ELECTORAL CENTRAL

HOTÃRÂRE
privind organizarea activitãþii de centralizare a voturilor ºi constatare a rezultatelor alegerilor
autoritãþilor administraþiei publice locale la nivelul circumscripþiilor electorale judeþene
În temeiul art. 33 alin. (1) lit. c) ºi alin. (4) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritãþilor administraþiei publice locale,
Biroul Electoral Central h o t ã r ã º t e:
circumscripþie sau al locþiitorului acestuia ºi însoþite de cãtre
reprezentanþii Institutului Naþional de Statisticã.
Art. 4. Ñ La nivelul fiecãrei staþii de prelucrare reprezentanþii
Institutului Naþional de Statisticã vor organiza un sistem unitar de
înregistrare a intrãrilor, respectiv a ieºirilor de documente rezultate
în cadrul desfãºurãrii operaþiunilor tehnice de constatare a
rezultatelor alegerilor locale din 6 iunie 2004. În cadrul acestui
sistem vor fi utilizate urmãtoarele registre de evidenþã:
a) Registrul pentru procesele-verbale ale circumscripþiilor
electorale locale de pe raza judeþului:

Art. 1. Ñ Activitatea de verificare, centralizare ºi de prezentare
a rezultatelor alegerilor autoritãþilor administraþiei publice locale, la
nivelul judeþului, se desfãºoarã în cadrul staþiilor de prelucrare de
pe lângã birourile electorale de circumscripþie judeþene (al
municipiului Bucureºti).
Art. 2. Ñ Institutul Naþional de Statisticã asigurã (în
conformitate cu prevederile art. 5 din Hotãrârea Guvernului
nr. 502/2004) cu personal propriu desfãºurarea, în condiþii de
siguranþã ºi de calitate, a operaþiunilor tehnice pentru stabilirea
rezultatului alegerilor autoritãþilor administraþiei publice locale.
Art. 3. Ñ Accesul persoanelor strãine în incinta staþiilor de
prelucrare se face numai cu avizul preºedintelui biroului electoral de
Intrarea dosarelor circumscripþiilor electorale
(CL/CE, P/CE)

Circumscripþia
electoralã

Primite

Corecte

ZZ

HH

ZZ

HH

2

3

4

5

1

Ieºire procese-verbale
(CL/CE, P/CE)

Observaþii

ZZ

HH

Semnãtura

6

7

8

9

b) Condica curierului
Preluarea a douã
procese-verbale
de la secretariat

Circumscripþia
electoralã

1

Preluarea
de la dispecerat
a douã procese-verbale
corecte
+ listinguri
ZZ
HH

Predarea a douã procese-verbale
dispecerului de salã prelucrare

ZZ

HH

ZZ

HH

Semnãtura

2

3

4

5

6

7

Predare ºef CD*) a douã
procese-verbale corecte
+ listinguri

8

Preluarea
de la dispecer
a douã proceseverbale eronate

Predarea la secretariat
a douã procese-verbale
eronate

ZZ

HH

Semnãtura

ZZ

HH

ZZ

HH

9

10

11

12

13

14

15

Semnãtura
16

*) ªef CD Ñ ºef control date.

c) Registrul de evidenþã ºef salã control date pentru verificarea proceselor-verbale
Circumscripþia
electoralã

ZZ

1

2

Lansarea în verificare
HH
Numele ºi prenumele
3

4

Rezultatul verificãrii
Corect
Incorect
5

Semnãtura celor
care verificã

6

7

d) Registrul de lucru al dispecerului de salã prelucrare
Circumscripþia
electoralã

1

Primirea de la
curier a unui
exemplar din
procesul-verbal
ZZ
HH

ZZ

HH

2

4

5

3

Returnarea proceselorverbale operator

Lansarea în lucru
Semnãtura
6

ZZ

HH

Fãrã erori

Cu erori

7

8

9

10

e) Un sistem identic se va crea pentru înregistrarea fluxului de
validare a proceselor-verbale ale secþiilor de votare pentru
consilieri judeþeni.
Art. 5. Ñ Biroul Electoral Central avizeazã proiectul ”Alegeri
locale 2004Ò, prin care Institutul Naþional de Statisticã propune
automatizarea urmãtoarelor proceduri în cadrul operaþiunilor de
constatare a rezultatelor alegerilor locale din 6 iunie:
a) personalizarea denumirii partidelor politice, organizaþiilor
cetãþenilor aparþinând minoritãþilor naþionale, alianþelor politice,
alianþelor electorale, numele ºi prenumele candidaþilor independenþi
din procesele-verbale pentru candidaturile la consiliile locale ºi
consiliile judeþene (respectiv Consiliul General al Municipiului
Bucureºti), respectiv numele ºi prenumele candidaþilor din
procesele-verbale pentru alegerea primarilor (respectiv primarului
general al municipiului Bucureºti). Modelele ”personalizateÒ ale
proceselor-verbale vor fi predate prefecturilor spre multiplicare, cu
avizul birourilor electorale de circumscripþie judeþene (al
municipiului Bucureºti);

Preluarea de cãtre curier
a douã procese-verbale corecte
+ listing sau setul de douã procese-verbale
eronate
ZZ
HH
Semnãtura
11

12

13

b) scanarea ºi verificarea datelor din procesele-verbale
încheiate de birourile electorale ale secþiilor de votare pentru
consiliul judeþean, respectiv primarul general al municipiului
Bucureºti ºi Consiliul General al Municipiului Bucureºti;
c) centralizarea rezultatelor votãrii la nivelul celor 41 de
circumscripþii electorale judeþene pentru consiliul judeþean ºi al
municipiului Bucureºti pentru Consiliul General al Municipiului
Bucureºti ºi executarea operaþiunilor de repartizare a mandatelor
de consilieri judeþeni;
d) scanarea ºi verificarea datelor din procesele-verbale
încheiate de birourile de circumscripþii electorale ale comunelor,
oraºelor, municipiilor, sectoarelor, separat pentru alegerea
primarului ºi a consiliului local;
e) centralizarea rezultatelor votãrii ºi executarea operaþiunilor
de repartizare a mandatului pentru primarul general al municipiului
Bucureºti;
f) calcularea numãrului de mandate de primari ºi consilieri
locali pentru toate circumscripþiile electorale (comune, oraºe,
municipii) ºi compararea cu numãrul de mandate repartizate de
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cãtre birourile electorale ale acestor circumscripþii pentru
circumscripþiile electorale care nu utilizeazã proiectul ”Alegeri
locale 2004Ò pentru centralizarea voturilor ºi repartizarea
mandatelor;
g) centralizarea rezultatelor votãrii ºi a repartiþiei mandatelor
la nivelul biroului electoral judeþean, separat pentru consilieri
locali, consilieri judeþeni ºi primari, pe partide politice, organizaþii
ale cetãþenilor aparþinând minoritãþilor naþionale, alianþe politice,
alianþe electorale, candidaþi independenþi, respectiv candidaþi la
funcþia de primar, ºi obþinerea proceselor-verbale cu rezultatele
votãrii din judeþ;
h) centralizarea rezultatelor votãrii ºi a repartiþiei mandatelor
la nivelul municipiului Bucureºti, separat pentru Consiliul General
al Municipiului Bucureºti, consiliile locale de sector, primarii de
sector ºi primarul general al municipiului Bucureºti, pe partide
politice, organizaþii ale cetãþenilor aparþinând minoritãþilor naþionale,
formaþiuni politice, alianþe politice, alianþe electorale, candidaþi
independenþi, respectiv candidaþi la funcþia de primar, ºi obþinerea
proceselor-verbale cu rezultatele votãrii din municipiul
Bucureºti;
i) centralizarea rezultatelor voturilor ºi a mandatelor la nivelul
þãrii, separat pentru consilieri ºi primari, pe partide politice,
organizaþii ale cetãþenilor aparþinând minoritãþilor naþionale,
formaþiuni politice, alianþe politice, alianþe electorale, candidaþi

independenþi, respectiv candidaþi la funcþia de primar, ºi obþinerea
proceselor-verbale cu rezultatele votãrii pe total þarã.
Art. 6. Ñ Procesele-verbale supuse procesului electronic de
validare vor fi înaintate de cãtre reprezentantul Institutului Naþional
de Statisticã, sub semnãturã, membrilor birourilor electorale
judeþene, în vederea omologãrii sau respingerii de cãtre aceºtia.
Art. 7. Ñ Birourile electorale de circumscripþie comunale,
orãºeneºti, municipale ºi ale sectoarelor municipiului Bucureºti vor
asigura transmiterea în tranºe, acolo unde distanþele permit acest
lucru, spre birourile electorale de circumscripþie judeþene, respectiv
al municipiului Bucureºti, a dosarelor conþinând procesele-verbale
întocmite de cãtre birourile secþiilor de votare pentru alegerea
consiliilor judeþene, respectiv a Consiliului General al Municipiului
Bucureºti ºi a primarului general al municipiului Bucureºti.
Art. 8. Ñ Birourile electorale ale circumscripþiilor comunale,
orãºeneºti, municipale ºi ale sectoarelor municipiului Bucureºti vor
asigura corelarea datelor ºi informaþiilor conþinute în proceseleverbale întocmite de cãtre secþiile de votare pentru alegerea
consilierilor locali, primarilor, consilierilor judeþeni, respectiv pentru
Consiliul General al Municipiului Bucureºti ºi primarul general al
municipiului Bucureºti.
Art. 9. Ñ (1) Biroul Electoral Central avizeazã urmãtorul
program de monitorizare a prezenþei la vot a populaþiei în ziua
de 6 iunie 2004:

Ora de referinþã a datelor
10,00
Ora la care datele vor fi transmise la birourile electorale judeþene (al municipiului Bucureºti) 11,00
Ora la care datele vor fi disponibile pentru a fi date publicitãþii
11,30

14,00
15,00
15,30

17,00
18,00
18,30

c) numãrul alegãtorilor înscriºi în listele electorale, care s-au
(2) Aplicaþia informaticã privind monitorizarea prezenþei
populaþiei la vot se va realiza de cãtre Institutul Naþional de prezentat la vot, centralizaþi pânã la ora ÉÉÉ din ÉÉ iunie 2004;
d) numãrul total al voturilor valabil exprimate, centralizate din
Statisticã ºi va avea la bazã informaþiile primite de la un eºantion
circumscripþiile electorale comunale, orãºeneºti ºi municipale în
reprezentativ de secþii de votare.
(3) Biroul Electoral Central va furniza la orele menþionate care s-a încheiat procesul de centralizare a votãrii, ºi atribuirea
informaþii privind prezenþa populaþiei la vot atât la nivel naþional, mandatelor pânã la ora ÉÉ din ÉÉ iunie 2004;
e) numãrul voturilor valabil exprimate, centralizate pânã la
cât ºi la nivelul fiecãrui judeþ.
ora
ÉÉ din iunie 2004, grupate pe partide politice, alianþe
(4) Aceleaºi perioade de referinþã vor fi utilizate pentru
monitorizarea prezenþei la vot a populaþiei ºi în eventualitatea politice, alianþe electorale ºi candidaþi independenþi, pentru
atribuirea mandatelor de:
organizãrii celui de-al doilea tur de scrutin.
Ñ consilieri judeþeni;
Art. 10. Ñ (1) Biroul Electoral Central avizeazã ca pe parcursul
Ñ consilieri locali;
primirii, verificãrii ºi centralizãrii proceselor-verbale privind rezultatele
Ñ primari;
votãrii ºi atribuirii mandatelor autoritãþilor publice locale sã fie date
f) numãrul circumscripþiilor electorale comunale, orãºeneºti ºi
publicitãþii de cãtre birourile electorale de circumscripþie judeþene municipale din judeþul ÉÉÉÉÉ, în care se va organiza cel
urmãtoarele informaþii parþiale:
de-al doilea tur de scrutin pentru alegerea primarului.
a) numãrul cricumscripþiilor electorale comunale, orãºeneºti ºi
(2) Birourile electorale de circumscripþie judeþene vor aviza
municipale de pe raza judeþului, care au depus la birourile transmiterea fiºierelor cu rezultatele parþiale centralizate la nivelul
electorale judeþene pânã la ora ÉÉÉÉ din ÉÉiunie 2004; judeþului cãtre Biroul Electoral Central, începând cu ora 8¼¼ din
procesele-verbale privind centralizarea voturilor, constatarea ziua de 7 iunie 2004, conform urmãtorului program:
rezultatului alegerilor ºi atribuirea mandatelor pentru funcþia de
Ñ ora 11,00;
consilier în consiliile locale, respectiv de primar;
Ñ ora 17,00;
b) numãrul proceselor-verbale privind stabilirea rezultatului votãrii
Ñ ora 19,00.
pentru alegerea consiliului judeþean, întocmite de birourile electorale
Potrivit art. 33 din Legea nr. 67/2004 prezenta hotãrâre se
ale secþiilor de votare primite ºi validate, de cãtre birourile electorale publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
judeþene pânã la ora ÉÉÉ din É................É iunie 2004;
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 18 mai 2004.
Preºedintele Biroului Electoral Central,
Petre Similean
Bucureºti, 18 mai 2004.
Nr. 42.
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