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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acþiunilor referitoare la organizarea
ºi desfãºurarea alegerilor locale din anul 1996
În temeiul Legii nr. 70/1991*) privind alegerile locale, modificatã ºi completatã prin Legea nr. 25/1996,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã Programul calendaristic pentru realizarea acþiunilor referitoare la organizarea ºi desfãºurarea
alegerilor locale Ñ 2 iunie 1996, potrivit anexei care face
parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2. Ñ Pe baza programului calendaristic prevãzut la
art. 1, prefecþii vor întocmi ºi vor aproba, prin ordin,
programe calendaristice proprii privind organizarea ºi
desfãºurarea alegerilor locale.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 16 aprilie 1996.
Nr. 266.
*) Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale a fost republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 18 aprilie 1996.
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ANEXÃ
PROGRAMUL CALENDARISTIC

pentru realizarea acþiunilor referitoare la pregãtirea, organizarea
ºi desfãºurarea alegerilor locale Ñ 2 iunie 1996
Termenul
potrivit legii

Acþiunea

Cine rãspunde

Modalitatea realizãrii

1

2

3

4

Pânã la 18 aprilie
(art. 7)

Ñ Stabilirea datei
alegerilor

Departamentul pentru
Administraþie Publicã
Localã

Hotãrâre a
Guvernului

19 aprilie (art. 54)

Ñ Începe campania
electoralã

Ñ

Publicarea în
Monitorul Oficial al
României a hotãrârii

Pânã în ziua de
22 aprilie [art. 14
alin. (8), art. 17
alin. (5) ºi art. 104
alin. (1)]

Ñ Stabilirea modelului
copiei de pe listele
electorale permanente
ºi a modelului listei
speciale ºi a celei
suplimentare, precum
ºi al ºtampilelor birourilor electorale de circumscripþie ºi a Biroului Electoral Central

Departamentul pentru
Administraþie Publicã
Localã

Hotãrâre a
Guvernului

Cu 48 de ore
înainte [art. 22
alin. (8)]

Ñ Aducerea la cunoºtinþã
publicã a datei la care
se va efectua tragerea
la sorþi pentru desemnarea
juriºtilor în birourile
electorale de circumscripþie

Preºedintele
tribunalului
judeþean,
respectiv al
Tribunalului
Municipiului
Bucureºti

Anunþ în presã

Cu 24 de ore
înainte [art. 29
alin. (2)]

Ñ Aducerea la cunoºtinþã
publicã a datei ºedinþei
de desemnare, prin
tragere la sorþi, a
membrilor Biroului
Electoral Central

Preºedintele
Curþii Supreme
de Justiþie

Anunþ în presã

Cel mai târziu
Ñ Întocmirea listei cu
în ziua de 22 aprilie
magistraþii ºi alþi juriºti
[art. 22 alin. (5)]
care vor putea fi
desemnaþi preºedinþi ai

Preºedintele
tribunalului
judeþean,
respectiv
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1

2

3

birourilor electorale de

al Tribunalului

circumscripþie ºi locþiitori

Municipiului

ai acestora. Lista se

Bucureºti

întocmeºte în timp util

Prefectul

3
4

pentru a se putea realiza
tragerea la sorþi, care se
efectueazã cel mai târziu
în ziua de 23 aprilie

Cel mai târziu

Ñ Întocmirea ºi trans-

Prefectul,

în ziua de 22 aprilie

miterea la tribunale a

la propunerea

[art. 22 alin. (7)]

listei cu persoanele

primarilor

care se bucurã de
prestigiu în faþa locuitorilor,
nu fac parte din nici
un partid politic, alianþã
politicã sau alianþã
electoralã ºi au cel
puþin studii medii, dintre
care vor putea
fi desemnaþi, în situaþia
când numãrul juriºtilor
este insuficient, preºedintele biroului electoral
de circumscripþie
ºi locþiitorul acestuia,
în timp util pentru a se
putea efectua tragerea
la sorþi cel mai târziu
în ziua de 23 aprilie

Pânã în ziua de
23 aprilie [art. 29

Ñ Desemnarea membrilor
Biroului Electoral Central

alin. (2)]

Preºedintele

Prin tragere la sorþi

Curþii Supreme
de Justiþie

Pânã în ziua

Ñ Desemnarea juriºtilor

Preºedintele

de 23 aprilie

în birourile electorale

tribunalului

[art. 22 alin. (5)]

de circumscripþie,

judeþean,

precum ºi a preºedintelui

respectiv

ºi a locþiitorului acestuia

al Tribunalului
Municipiului
Bucureºti

Prin tragere la sorþi

4
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1

În termen
de 24 de ore

2

Ñ Alegerea preºedintelui
Biroului Electoral Central

3

Membrii Biroului

4

Prin vot secret

Electoral Central

de la învestire
[art. 29 alin. (3)]

În termen

Ñ Formularea de contestaþii

de 48 de ore

privind modul de constituire

de la constituire,

a Biroului Electoral Central

dar nu mai târziu

Ñ Formularea contestaþiilor

de 25 aprilie

privind modul de constituire

[art. 32 alin. (1)]

a birourilor electorale

Persoanele interesate

Persoanele interesate

de circumscripþie

În termen

Ñ Soluþionarea contestaþiilor

Biroul electoral

de 2 zile

privind modul de constituire ierarhic superior

de la înregistrare,

a birourilor electorale

dar nu mai târziu

de circumscripþie

de 27 aprilie
[art. 32 alin. (2)]

Ñ Soluþionarea contestaþiilor
privind modul

Curtea Supremã

Prin hotãrâre

Prin hotãrâre

de Justiþie

de constituire
a Biroului Electoral
Central

Pânã în ziua

Ñ Stabilirea de cãtre primari

de 23 aprilie

a locurilor speciale

[art. 58 alin. (1)]

de afiºaj electoral

În termen

Ñ Soluþionarea plângerilor

Primarul

Prin dispoziþie

Birourile electorale

Prin hotãrâre

de 3 zile

ºi a contestaþiilor

de circumscripþie

de la înregistrarea

cu privire la împiedicarea

ºi Biroul Electoral

plângerilor

unui partid politic, alianþã

Central

[art. 59 alin. (4)]

politicã, alianþã electoralã
ori candidat independent
de a-ºi desfãºura
campania electoralã
în condiþiile prevãzute
de lege
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1

Pânã în ziua

2

3

5
4

Ñ Solicitarea timpilor

de 23 aprilie

de antenã de cãtre

[art. 57 alin. (4)]

partidele politice,
alianþele politice,
alianþele electorale,
precum ºi de cãtre
candidaþii independenþi
ºi ai organizaþiilor
cetãþenilor aparþinând
minoritãþilor naþionale
de la conducerile
posturilor de radiodifuziune ºi de televiziune,
publice ºi private, precum
ºi de la studiourile
teritoriale ale acestora

Pânã în ziua

Ñ Numerotarea

de 23 aprilie

circumscripþiilor

[art. 8 alin.

electorale

Guvernul

Prin hotãrâre

Prefectul

Prin ordin

Primarul

Prin dispoziþie

(2) ºi art. 9]

În termen

Ñ Soluþionarea întâmpinãrilor

de 3 zile

privind omisiunile,

de la înregistrarea

înscrierile greºite sau

întâmpinãrii [art. 14

orice erori din listele

alin. (3)]

electorale

În termen

Ñ Formularea contestaþiilor

de 24 de ore

împotriva dispoziþiilor

de la comunicarea

primarului prin care au fost

dispoziþiei [art. 14

soluþionate întâmpinãrile

alin. (4)]

la omisiunile din liste

În termen

Ñ Soluþionarea contestaþiilor

de 3 zile

formulate împotriva

de la înregistrarea

dispoziþiilor de soluþionare

contestaþiei [art. 14

a întâmpinãrilor la listele

alin. (4)]

electorale. Hotãrârea
este definitivã
ºi executorie

Persoanele interesate

Judecãtoria

Prin hotãrâre

6
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1

2

3

4

În termen
de 24 de ore
de la pronunþare
[art. 14 alin. (4)]

Ñ Comunicarea hotãrârii
de soluþionare a
contestaþiei fãcute
împotriva dispoziþiei
primarului

Judecãtoria

În termen
de 24 de ore
de la constituirea
biroului electoral
de circumscripþie
(art. 20)

Ñ Comunicarea numãrului
Primarul
de alegãtori, potrivit
listelor electorale
permanente, biroului
electoral de circumscripþie,
pentru a se putea
stabili numãrul susþinãtorilor

În termen
de 5 zile
de la constituirea
Biroului Electoral
Central, dar nu mai
târziu de 27 aprilie
[art. 49 alin. (1)]

Ñ Stabilirea ºi comunicarea
semnelor electorale
la Biroul Electoral
Central

Partidele politice,
alianþele politice
ºi alianþele
electorale

Pânã în ziua
de 28 aprilie
(art. 10)

Ñ Aducerea la cunoºtinþã
publicã a numerotãrii
circumscripþiilor electorale

Primarul

Prin afiºarea
ordinului prefectului

Pânã în ziua
de 4 mai (art. 37
ºi 38)

Ñ Depunerea de candidaturi
la birourile electorale
de circumscripþie, pentru
consilierii locali, consilierii
judeþeni ºi primari

Partidele politice,
alianþele politice,
alianþele electorale
ºi candidaþii
independenþi

În scris,
în 4 exemplare

În termen
de 24 de ore
de la înregistrarea
fiecãrei candidaturi
[art. 43 alin. (3)]

Ñ Afiºarea unui exemplar
al propunerii de
candidaturã la sediul
biroului electoral
de circumscripþie

Biroul electoral
de circumscripþie

În termen
de 3 zile
de la respingerea
candidaturii,
dar nu mai târziu
de 7 mai [art. 45
alin. (2)]

Ñ Contestarea respingerii
unei candidaturi
de cãtre biroul electoral
de circumscripþie

Candidat, partidele
politice, alianþele
politice sau alianþele
electorale
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1

2

3

În termen
de 5 zile
de la afiºarea
propunerii
de candidaturã,
dar nu mai târziu
de 9 mai [art. 45
alin. (1)]

Ñ Contestarea candidaturilor
acceptate de biroul
electoral de circumscripþie

Cetãþenii, partidele
politice, alianþele
politice sau alianþele
electorale

În termen
de 48 de ore
de la înregistrarea
contestaþiilor,
dar nu mai târziu
de 9, respectiv
11 mai, dupã caz
[art. 45 alin. (5)]

Ñ Soluþionarea contestaþiilor
privind admiterea
sau respingerea
candidaturilor

Judecãtoria, respectiv
tribunalul judeþean
ºi Tribunalul
Municipiului
Bucureºti

În termen
de 24 de ore
de la pronunþarea
hotãrârii,
dar nu mai târziu
de 10, respectiv
12 mai, dupã caz
[art. 45 alin. (6)]

Ñ Formularea cererii
de recurs împotriva
hotãrârii judecãtoreºti
prin care s-a
soluþionat contestaþia

Ñ

În termen
de 24 de ore
de la înregistrarea
cererii, dar nu mai
târziu de 11,
respectiv 13 mai,
dupã caz [art. 45
alin. (6)]

Ñ Soluþionarea recursului

Instanþa ierarhic
superioarã

Pânã în ziua
de 7 mai [art. 22
alin. (12)]

Ñ Comunicarea de cãtre
filialele locale ale
partidelor politice,
alianþelor politice
ºi alianþelor electorale
a listei cu reprezentanþii
lor în birourile electorale
de circumscripþie

Filialele locale
ale partidelor politice,
alianþelor politice
ºi alianþelor
electorale

7
4

Cererea se depune
la instanþa
competentã

8
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1

În termen

2

Ñ Întocmirea ºi transmiterea

de 24 de ore

listei cu persoanele care

de la solicitarea

nu fac parte din nici

preºedintelui biroului

un partid politic,

electoral

alianþã politicã

de circumscripþie

sau alianþã electoralã,

[art. 22 alin. (16)]

din care se va completa

3

4

Primarul

biroul electoral
de circumscripþie în cazul
în care partidele nu îºi
desemneazã reprezentanþii

Pânã în ziua

Ñ Completarea birourilor

Preºedintele

de 8 mai [art. 22

electorale de circumscripþie biroului

alin. (13)]

cu reprezentanþii partidelor electoral
politice, alianþelor politice

de circumscripþie

sau alianþelor electorale

Pânã în ziua
de 8 mai [art. 13

Ñ Delimitarea ºi numerotarea Primarul

Prin dispoziþie

secþiilor de votare

alin. (1)]

Pânã în ziua

Ñ Aducerea la cunoºtinþã

Primarul

Prin afiºarea

de 8 mai [art. 13

alegãtorilor a delimitãrii

dispoziþiei ºi prin

alin. (2)]

ºi numerotãrii secþiilor

publicare

de votare ºi a sediului
acestora

În termen

Ñ Formularea contestaþiilor

de 48 de ore

privind componenþa

de la completare,

birourilor electorale

dar nu mai târziu

de circumscripþie

Persoanele
interesate

de 10 mai [art. 32
alin. (1)]

În termen

Ñ Soluþionarea contestaþiilor

Biroul electoral

de 2 zile

privind componenþa

de circumscripþie

de la înregistrare,

birourilor electorale

judeþeanã sau,

dar nu mai târziu

de circumscripþie

dupã caz, Biroul

de 12 mai [art. 32
alin. (2)]

Electoral Central

Prin hotãrâre
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1

Pânã în ziua
de 14 mai (art. 44)

Pânã în ziua

2

Ñ Posibilitatea renunþãrii

3

9
4

Candidaþii

la candidaturã

Ñ Comunicarea la prefecturi

de 14 mai [art. 49

a semnelor electorale

alin. (6)]

în vederea imprimãrii lor

Biroul Electoral
Central

pe buletinele de vot

În ziua de 14 mai
(art. 46)

În ziua de 14 mai
(art. 46)

Ñ Rãmânerea definitivã
a candidaturilor

Ñ Afiºarea la sediile
birourilor electorale

Birourile electorale

Proces-verbal

de circumscripþie

Biroul electoral
de circumscripþie

de circumscripþie a
candidaturilor definitive
Candidaturile definitive
se afiºeazã ºi la sediile
secþiilor de votare, dupã
constituirea birourilor
acestora.

Cel mai târziu

Ñ Stabilirea modelului

Departamentul

Prin hotãrâre
a Guvernului

în ziua de 14 mai

ºtampilei de control

pentru

[art. 104 alin. (1)]

ºi al ºtampilei necesare

Administraþie

votãrii, al proceselor-verbale Publicã
pentru consemnarea

Localã

rezultatului votãrii,
al certificatului doveditor
al alegerii consilierilor
ºi primarului ºi al
adeverinþei privind
exercitarea dreptului
de vot

La data stabilitã

Ñ Întocmirea ºi depunerea

de preºedintele

listei cu juriºti, dintre care

tribunalului,

vor fi desemnaþi

dar nu mai târziu

preºedintele biroului

de 17 mai [art. 25

electoral al secþiei

alin. (2) ºi (4)]

de votare ºi locþiitorul sãu

Prefecþii
sau primarii

10
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1

2

3

La data stabilitã
de preºedintele
tribunalului,
dar nu mai târziu
de 17 mai [art. 25
alin. (3)]

Ñ Întocmirea ºi depunerea
Primarul
listei cu persoanele care
au cel puþin studii medii,
se bucurã de prestigiu
în localitatea în care
domiciliazã ºi nu fac parte
din nici un partid politic,
alianþã politicã sau alianþã
electoralã, dintre care vor fi
desemnaþi preºedinþi
ai birourilor electorale
ale secþiilor de votare
ºi locþiitori ai acestora,
dacã numãrul juriºtilor
este insuficient

Cel mai târziu
în ziua de 17 mai
[art. 25 alin. (4)]

Ñ Desemnarea preºedinþilor
birourilor electorale
ale secþiilor de votare
ºi a locþiitorilor acestora

Preºedintele
tribunalului
judeþean,
respectiv
al Tribunalului
Municipiului
Bucureºti

În termen
de 48 de ore
de la desemnarea
preºedinþilor
birourilor electorale
ale secþiilor
de votare,
dar nu mai târziu
de 19 mai [art. 25
alin. (6)]

Ñ Comunicarea numãrului
de candidaþi propuºi
de fiecare partid politic,
alianþã politicã
ºi alianþã electoralã
Comunicarea se face
la fiecare secþie
de votare.
Ñ Comunicarea de cãtre
partidele politice,
alianþele politice
ºi alianþele electorale,
care au depus liste
de candidaþi sau candidaþi
pentru funcþia de primar,
a numelui ºi prenumelui
reprezentantului lor
în biroul electoral al secþiei
de votare
Comunicarea se face
direct la preºedintele
biroului electoral
al secþiei de votare.

Preºedintele
biroului electoral
de circumscripþie

Partidele politice,
alianþele politice
ºi alianþele
electorale

4

Prin tragere la sorþi
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1

2

În termen de 24
Ñ
de ore de la comunicarea numãrului
de candidaþi
ºi a reprezentanþilor
partidelor politice,
alianþelor politice
ºi alianþelor electorale,
dar nu mai târziu
de 20 mai [art. 25
alin. (10)]

Completarea birourilor
electorale ale secþiilor
de votare cu reprezentanþii
partidelor politice,
alianþelor politice
ºi alianþelor electorale

3

Preºedintele
biroului
electoral
al secþiei
de votare

În termen de 24
Ñ Înaintarea copiilor
de ore de la constide pe listele electorale
tuirea biroului
permanente, în douã
electoral al secþiei
exemplare, la birourile
de votare,
electorale ale secþiilor
dar nu mai târziu
de votare
de 21 mai [art. 14
alin. (5)]

Primarul

În termen de 24
de ore de la
modificare
[art. 14 alin. (6)]

Ñ Comunicarea la biroul
electoral al secþiei
de votare a modificãrilor
intervenite dupã trimiterea
copiilor de pe listele
electorale

Primarul

În termen de 48
de ore de la
constituire,
dar nu mai târziu
de 22 mai [art. 32
alin. (1)]

Ñ Formularea de contestaþii
privind modul
de constituire a birourilor
electorale ale secþiilor
de votare
Biroul se constituie
în momentul desemnãrii
reprezentanþilor
partidelor politice,
alianþelor politice
ºi alianþelor electorale.

Persoanele
interesate

În termen de 2 zile
de la înregistrare,
dar nu mai târziu
de 24 mai [art. 32
alin. (2)]

Ñ Soluþionarea contestaþiilor
privind modul
de completare
ºi de constituire
a birourilor electorale
ale secþiilor de votare

Biroul electoral
de circumscripþie

11
4

12
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2

3

Pânã în ziua
de 24 mai (art. 20)

Ñ Comunicarea cãtre
biroul electoral
de circumscripþie
a numãrului definitiv
de alegãtori

Primarul

Pânã în ziua
de 24 mai [art. 50
alin. (3)]

Ñ Tipãrirea buletinelor
de vot

Birourile electorale
de circumscripþie,
prin grija prefectului

În ziua de 24 mai
[art. 16 alin. (1)]

Ñ Afiºarea listelor
electorale în locuri
publice

Primarul

Începând cu ziua
de 24 mai [art. 51
alin. (1)]

Ñ Preluarea de la prefecþi,
pe bazã de proces-verbal,
a buletinelor de vot
ºi a formularelor de
procese-verbale,
de cãtre primar,
împreunã cu preºedintele
biroului electoral
de circumscripþie comunalã,
orãºeneascã ºi de sector
al municipiului Bucureºti

Prefectul
Primarul
Preºedintele biroului
electoral
de circumscripþie

Pânã în ziua
de 27 mai (art. 52)

Ñ Afiºarea la primãrie,
la sediul biroului electoral
de circumscripþie
ºi la cele ale secþiilor
de votare, a câte unui
buletin de vot din fiecare
categorie, vizat ºi anulat
de preºedintele biroului
electoral de circumscripþie

Primarul
Preºedintele
biroului electoral
de circumscripþie
Preºedintele
biroului electoral
al secþiei
de votare

În ziua de 30 mai,
ora 24,00 (art. 54)

Ñ Se încheie campania
electoralã

Cel mai târziu
în ziua de 1 iunie
[art. 51 alin. (1)]

Ñ Predarea, pe bazã
de proces-verbal,
a buletinelor de vot
ºi a formularelor
de procese-verbale,
preºedinþilor birourilor
electorale ale secþiilor
de votare

Preºedintele
biroului electoral
de circumscripþie
Preºedintele
biroului electoral
al secþiei
de votare

4
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2

În ziua de 1 iunie,
ora 18,00 [art. 60
alin. (3)]

Ñ Prezentarea preºedintelui
biroului electoral
al secþiei de votare
la sediul acestuia

În ziua de 2 iunie,
ora 5,00 [art. 61
alin. (1)]

Ñ Verificarea, de cãtre
preºedintele biroului
electoral al secþiei
de votare, în prezenþa
celorlalþi membri,
a existenþei celor
necesare votãrii (urne,
liste electorale, buletine
de vot, ºtampile etc.)
ºi sigilarea urnelor
prin aplicarea ºtampilei
de control a secþiei
de votare

În ziua de 2 iunie,

Ñ Desfãºurarea votãrii

3

Preºedintele
biroului electoral
al secþiei
de votare

între orele
6,00Ñ21,00 sau,
dupã caz, 24,00
(art. 63)

În ziua de 3 iunie,

Ñ Înaintarea dosarelor

Preºedintele

pânã la ora 24,00

cuprinzând rezultatul

ºi ceilalþi membri

(art. 74)

votãrii la biroul electoral

ai biroului electoral

de circumscripþie

al secþiei

Birourile electorale

de votare

de circumscripþie
comunalã, orãºeneascã,
municipalã ºi de sector
stabilesc rezultatele
pentru consiliile locale
ºi pentru primari
ºi elibereazã certificatul
doveditor al alegerii.
Pentru consiliul judeþean,
respectiv Consiliul General
al Municipiului Bucureºti,
încheie procesul-verbal
centralizator, pe care-l
transmit la birourile
electorale de circumscripþie
judeþeanã, respectiv
a municipiului Bucureºti,
împreunã cu procesele-
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verbale de la secþiile
de votare, în vederea stabilirii
rezultatelor pentru consiliul
judeþean, respectiv Consiliul
General al Municipiului
Bucureºti, ºi repartizarea
mandatelor.

Pânã în ziua
Ñ Formularea cererilor
de 4 iunie,
de anulare a alegerilor
ora 21,00 sau,
dupã caz, ora 24,00
[art. 30 alin. (3)]

Partidele politice,
alianþele politice,
alianþele electorale
sau candidaþii
independenþi
care au participat
la alegeri

În ziua de 4 iunie,
ora 24,00 [art. 81
alin. (5)]

Ñ Transmiterea de cãtre
biroul electoral
de circumscripþie a unui
exemplar al procesuluiverbal la biroul electoral
de circumscripþie judeþeanã,
în vederea centralizãrii
datelor pe judeþ ºi
publicãrii acestora

Biroul electoral
de circumscripþie
comunalã,
orãºeneascã
ºi municipalã

Pânã în ziua
de 5 iunie [art. 81
alin. (4)]

Ñ Înaintarea dosarului
pentru alegerea
primarului la judecãtorie,
respectiv la Tribunalul
Municipiului Bucureºti,
în vederea validãrii
mandatului
Pentru validarea
mandatelor consilierilor,
dosarele se trimit
consiliilor respective
(locale sau, dupã caz,
judeþene).

Biroul electoral
de circumscripþie

În termen
de 24 de ore
de la primirea
tuturor proceselorverbale din judeþ
[art. 82. alin. (2)]

Ñ Centralizarea voturilor
ºi rezultatul alegerilor
pe judeþ, pe partide
politice, alianþe politice,
alianþe electorale
ºi candidaþi independenþi,
distinct pentru consilierii
locali, consilierii judeþeni

Biroul electoral
de circumscripþie
judeþeanã
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ºi pentru primari,
ºi încheierea procesuluiverbal corespunzãtor
Publicarea rezultatelor
pe întregul judeþ.

Pânã în ziua
de 6 iunie [art. 82
alin. (4)]

Ñ Înaintarea procesuluiverbal centralizator
ºi a procesului-verbal
privitor la consiliul
judeþean, încheiate
de biroul electoral
de circumscripþie
judeþeanã, la Biroul
Electoral Central,
împreunã cu proceseleverbale primite de la
birourile electorale
de circumscripþie,
în vederea centralizãrii
rezultatelor pe þarã
ºi publicarea lor
în Monitorul Oficial
al României

Biroul electoral
de circumscripþie
judeþeanã

NOTÃ:
Ñ În caz de repetare a alegerilor, potrivit art. 76 din lege, sau în cazul turului al doilea de
scrutin pentru alegerea primarului, potrivit art. 78, acestea vor fi organizate peste douã sãptãmâni
(la repetare) sau în cel mult douã sãptãmâni (turul al doilea de scrutin).

ÎN ATENÞIA CELOR INTERESAÞI:
ABONAÞI ªI ALÞI CITITORI!
Prin Hotãrârea Guvernului nr. 358/1991, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 137 din 1 iulie 1991, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 13 aprilie
1994, a fost înfiinþatã Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, sub autoritatea Camerei Deputaþilor,
care are obligaþia publicãrii în Monitorul Oficial al României a actelor normative, nepublicarea lor
atrãgând inexistenþa acestora.
Pentru a cunoaºte legislaþia ce a fost adoptatã dupã Revoluþia din Decembrie 1989,
pentru a fi informaþi cu privire la dezbaterile parlamentare, pentru a putea contacta partenerul de
afaceri pe care îl doriþi, pentru efectuarea formalitãþilor de publicitate prevãzute de lege, Regia
Autonomã ”Monitorul OficialÒ, cu sediul în Bucureºti, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, prin Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti, str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, invitã societãþile comerciale, întreprinzãtorii particulari din þarã ºi din strãinãtate, precum ºi
pe toþi cei interesaþi, sã se adreseze în acest scop, zilnic, între orele 8,00Ñ15,00, iar vinerea,
între orele 8,00Ñ13,00, la telefon 211.57.30 sau direct la sediul acestuia.
Aducem, pe aceastã cale, la cunoºtinþã cã, începând cu data de 1 ianuarie 1996, preþurile practicate de regie pentru publicaþiile sale, la care puteþi face abonamente la oficiile poºtale
sau la filialele societãþilor comerciale: RODIPET Ñ S.A. (telefon 400.15.10), AMCO PRES Ñ
S.R.L. (telefon 643.93.90) ºi GEMINA PRES Ñ S.R.L. (telefon 628.33.73), sunt urmãtoarele:

Nr.
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Denumirea publicaþiei

Valoarea
abonamentului trimestrial
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Valoarea
abonamentului anual
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Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

121.000

30.250

33.275

36.600

40.260

75.000

ÑÑ

ÑÑ

ÑÑ

ÑÑ

221.000

55.250

55.250

55.250

55.250

415.000

103.750

103.750

103.750

103.750

76.800

19.200

19.200

19.200

19.200

400.000
48.000
108.000

100.000
12.000
27.000

100.000
13.200
29.700

100.000
14.520
32.670

100.000
15.970
35.900

21.000
8.000
27.000

ÑÑ
ÑÑ
ÑÑ

ÑÑ
ÑÑ
ÑÑ

ÑÑ
ÑÑ
ÑÑ

ÑÑ
ÑÑ
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1. Monitorul Oficial al României, Partea I,
în limba românã
2. Monitorul Oficial al României, în limba
românã, numere bis, de dimensiunea
unei cãrþi (de peste 48 pagini/exemplar),
care nu se includ în abonamentul de la
nr. crt. 1
3. Monitorul Oficial al României, Partea I,
în limba maghiarã
4. Monitorul Oficial al României,
Partea a II-a
5. Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a
6. Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a
7. Colecþia Legislaþia României
8. Colecþia de hotãrâri ale Guvernului
9. Repertoriul actelor publicate în Monitorul
Oficial al României, Partea I
10. Decizii ale Curþii Constituþionale
11. Legislaþia României, ediþii trilingve

Foarte important!
Regia se adreseazã tuturor solicitanþilor, care au achitat sau urmeazã sã
achite preþul publicaþiilor editate de aceasta, cu rugãmintea de a indica denumirea publicaþiei solicitate ºi adresa la care urmeazã sã fie expediatã.
EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR
Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. Ñ S.M.B.
Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
Tiparul : Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, telefon 668.55.58 ºi 614.17.39.
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81/1996 conþine 16 pagini.

Preþul 352 lei

40.816

