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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea ºi completarea Hotãrârii Guvernului nr. 241/2000
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Articol unic. Ñ Alineatele (1), (2) ºi (3) ale articolului 2
din Hotãrârea Guvernului nr. 241/2000 privind efectuarea
cheltuielilor pentru pregãtirea ºi desfãºurarea alegerilor
locale din anul 2000 se modificã ºi se completeazã astfel:
”Art. 2. Ñ (1) Administraþia Naþionalã a Rezervelor de
Stat va achiziþiona ca stoc de urgenþã din þarã sau prin
import, cu scutire de la plata taxelor vamale, dupã caz,
cantitatea de 2.000 tone hârtie pentru tipãrirea buletinelor
de vot necesare în vederea desfãºurãrii alegerilor locale,
precum ºi a proceselor-verbale de constatare a rezultatelor

alegerilor. Pentru achiziþia din import Administraþia Naþionalã
a Rezervelor de Stat va încheia contractul de comision cu
un agent economic specializat, prin negociere directã.
(2) Plata la extern se va efectua de Administraþia
Naþionalã a Rezervelor de Stat din disponibilul în lei ºi în
valutã constituit în condiþiile art. 8 alin. 1 din Legea
nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicatã, cu modificãrile ulterioare, urmând ca aceasta sã recupereze prin
facturare echivalentul în lei al contravalorii hârtiei, al taxei
pe valoarea adãugatã aferente ºi al celorlalte cheltuieli
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efectuate cu ocazia importului ºi pãstrãrii în depozite, de la
Ministerul Funcþiei Publice, în condiþiile Legii nr. 82/1992,
republicatã, ºi ale Ordonanþei Guvernului nr. 11/1995 privind mãsuri comerciale specifice rezervelor materiale
naþionale pentru împrospãtarea produselor ºi valorificarea

celor disponibile, aprobatã ºi modificatã prin Legea
nr. 69/1995.
(3) Ministerul Funcþiei Publice ºi Administraþia Naþionalã
a Rezervelor de Stat vor stabili prin contract cantitãþile de
hârtie necesare prefecturilor.Ò

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul funcþiei publice,
Vlad Roºca
p. Ministrul finanþelor,
Sebastian Vlãdescu,
secretar de stat
p. Preºedintele Administraþiei Naþionale
a Rezervelor de Stat,
Ion Florin
Bucureºti, 17 aprilie 2000.
Nr. 259.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind modelul etichetei autocolante, condiþiile de tipãrire, de gestionare ºi de utilizare a acesteia
În temeiul prevederilor art. 64 alin. (11) din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicatã, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ (1) La alegerile locale cetãþenii cu drept de
vot, posesori ai cãrþii de identitate, eliberatã potrivit Legii
nr. 105/1996 privind evidenþa populaþiei ºi cartea de identitate, pot sã îºi exercite dreptul de vot pe baza acesteia.
ªtampila cu menþiunea ”VOTATÒ ºi data se imprimã pe o
etichetã autocolantã aplicatã pe versoul cãrþii de identitate.
(2) Forma ºi conþinutul etichetei autocolante sunt
prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta
hotãrâre.
(3) Eticheta autocolantã trebuie sã asigure aderarea perfectã pe cartea de identitate, astfel încât sã nu se poatã
detaºa fãrã a se produce deteriorarea acestui document.
Art. 2. Ñ (1) Achiziþionarea etichetelor autocolante se
asigurã de cãtre Ministerul Funcþiei Publice în termen de
20 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al
României a hotãrârii Guvernului prin care se stabileºte data
alegerilor locale. Achiziþia se face dintr-o singurã sursã, în
condiþiile prevederilor legale în vigoare.
(2) Etichetele autocolante se vor preda de cãtre
Ministerul Funcþiei Publice prefecþilor, pe bazã de procesverbal, cu cel puþin 20 de zile înainte de data alegerilor
locale.
(3) Prefecþii împreunã cu primarii vor preda pe bazã de
proces-verbal etichetele autocolante preºedinþilor birourilor
secþiilor de votare pânã cel târziu în preziua alegerilor.
Art. 3. Ñ Etichetele autocolante vor avea acelaºi format
pentru toate circumscripþiile electorale, vor fi imprimate cu

litere de aceeaºi mãrime, cu aceleaºi caractere ºi cu
aceeaºi cernealã, într-un numãr egal cu cel al alegãtorilor
posesori ai cãrþii de identitate, cu un plus de 10%.
Art. 4. Ñ Membrii biroului electoral al secþiei de votare
aplicã eticheta autocolantã pe versoul cãrþii de identitate,
completeazã cu cernealã neagrã numãrul circumscripþiei
electorale ºi judeþul, urmând ca dupã ce alegãtorul ºi-a
exercitat dreptul de vot sã aplice ºtampila cu menþiunea
”VOTATÒ ºi data.
Art. 5. Ñ (1) În vederea achiziþionãrii unui numãr corespunzãtor de etichete autocolante, Ministerul de Interne va
comunica Ministerului Funcþiei Publice, în termen de 3 zile
de la stabilirea datei alegerilor, numãrul persoanelor cu
drept de vot, posesori ai cãrþii de identitate, la nivel
naþional ºi repartiþia acestora pe judeþe.
(2) În vederea distribuirii corecte a etichetelor autocolante, organele Ministerului de Interne vor comunica
primãriilor cel târziu cu 15 zile înainte de ziua votãrii
numele, prenumele ºi domiciliul alegãtorilor înscriºi în listele
electorale, posesori ai cãrþii de identitate.
Art. 6. Ñ (1) În cazul alegerilor parþiale etichetele autocolante vor fi achiziþionate de primãriile implicate în aceste
alegeri în termen de 15 zile de la data publicãrii în
Monitorul Oficial al României a hotãrârii Guvernului prin
care se stabileºte data alegerilor locale parþiale. Achiziþia se
face dintr-o singurã sursã, în condiþiile prevederilor legale
în vigoare.

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only

3

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 168/20.IV.2000
(2) În vederea achiziþionãrii unui numãr suficient de etichete autocolante ºi a distribuirii corecte a acestora, organele Ministerului de Interne vor comunica primãriilor în
termen de 3 zile de la data stabilirii alegerilor parþiale
numele, prenumele ºi domiciliul alegãtorilor înscriºi în listele electorale din respectiva circumscripþie electoralã, posesori ai cãrþii de identitate.
(3) Primarii vor preda, pe bazã de proces-verbal, etichetele autocolante preºedinþilor birourilor secþiilor de votare
pânã cel târziu în preziua alegerilor.
(4) Cheltuielile necesare în vederea efectuãrii operaþiunilor prevãzute la alin. (1) se suportã din bugetele unitãþilor
administrativ-teritoriale, potrivit dispoziþiilor art. 97 alin. (1)
din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicatã.
Art. 7. Ñ Ministerul de Interne va furniza datele stabilite
în prezenta hotãrâre în mod gratuit, prin exceptare de la
prevederile art. 12 din Hotãrârea Guvernului nr. 113/1997
privind conþinutul, actualizarea ºi valorificarea datelor din

Registrul permanent de evidenþa populaþiei, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare.
Art. 8. Ñ (1) Nerespectarea prevederilor legale privind
condiþiile de tipãrire, de gestionare ºi de utilizare a etichetelor autocolante constituie contravenþie, în mãsura în care,
potrivit legii, nu este infracþiune, ºi se sancþioneazã cu
amendã de la 300.000 lei la 1.000.000 lei.
(2) Constatarea contravenþiei ºi aplicarea sancþiunii se
fac potrivit art. 87 alin. (1) lit. a) ºi alin. (4) din Legea
nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Art. 9. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri
se abrogã prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 567/1998 privind modelul etichetei autocolante, condiþiile de tipãrire, de
gestionare ºi de utilizare a acesteia, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 11 septembrie
1998.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul funcþiei publice,
Vlad Roºca
Ministru de interne,
Constantin Dudu Ionescu
p. Ministrul finanþelor,
Sebastian Vlãdescu,
secretar de stat
Bucureºti, 17 aprilie 2000.
Nr. 285.

ANEXÃ
MODELUL

35 mm

etichetei autocolante pentru alegerea consiliului judeþean/local/primarului
Alegeri pentru consiliul judeþean/consiliul local/primar
în Circumscripþia electoralã nr. ..........*), judeþul ..........**)
***)
Scrutin nr. 1
Data ..........

***)
Scrutin nr. 2
Data ..........

***)
Scrutin nr. 3
Data ..........

***)
Scrutin nr. 4
Data ..........

80 mm
NOTÃ:
***) Se completeazã numãrul circumscripþiei electorale.
***) Se completeazã denumirea judeþului din care face parte circumscripþia electoralã.
***) Se completeazã data ºi se aplicã ºtampila ”VOTATÒ.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind stabilirea datei desfãºurãrii alegerilor locale
din anul 2000
În temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 70/1991 privind alegerile
locale, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Articol unic. Ñ Data desfãºurãrii alegerilor locale se stabileºte în ziua
de duminicã, 4 iunie 2000, pentru:
a) consiliile locale ale comunelor, oraºelor, municipiilor ºi sectoarelor
municipiului Bucureºti, precum ºi pentru primari;
b) Consiliul General al Municipiului Bucureºti, precum ºi pentru primarul general al municipiului Bucureºti;
c) consiliile judeþene.
PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul funcþiei publice,
Vlad Roºca
Bucureºti, 18 aprilie 2000.
Nr. 292.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind stabilirea mãsurilor pentru organizarea ºi desfãºurarea alegerilor locale din anul 2000
În temeiul art. 107 din Constituþia României ºi al Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ (1) Pentru coordonarea ºi urmãrirea îndeplinirii sarcinilor prevãzute în legislaþia în vigoare în domeniul
alegerilor, care revin Guvernului, ministerelor ºi celorlalte
organe de specialitate ale administraþiei publice centrale,
precum ºi prefecturilor, se constituie Comisia Tehnicã
Centralã, în componenþa prevãzutã în anexa nr. 1.
(2) Prin decizie a primului-ministru se va stabili componenþa nominalã a Comisiei Tehnice Centrale.
(3) Comisia Tehnicã Centralã va fi condusã de reprezentantul Ministerului Funcþiei Publice.
(4) La ºedinþele Comisiei Tehnice Centrale pot participa,
în calitate de invitaþi, reprezentanþi ai partidelor politice parlamentare.
Art. 2. Ñ (1) Ministerul Finanþelor ºi Administraþia
Naþionalã a Rezervelor de Stat vor stabili modul de asigurare a mijloacelor materiale ºi financiare necesare pentru
buna organizare ºi desfãºurare a alegerilor locale.
(2) Ministerul Funcþiei Publice va propune Guvernului
spre aprobare condiþiile de platã a drepturilor legale cuvenite membrilor birourilor electorale, statisticienilor ºi personalului tehnic auxiliar, prevãzuþi la art. 7 alin. (1), pe
perioada în care aceºtia executã lucrãri legate de organizarea ºi desfãºurarea alegerilor locale.
Art. 3. Ñ Ministerul Justiþiei va lua mãsuri pentru întocmirea, în termen util, a listelor cuprinzând magistraþii sau
alþi juriºti care pot fi desemnaþi, potrivit legii, ca preºedinþi,
locþiitori ai acestora sau ca membri ai birourilor electorale.

Art. 4. Ñ (1) Ministerul de Interne ºi Ministerul Apãrãrii
Naþionale vor lua mãsuri pentru asigurarea ordinii ºi liniºtii
publice în toate localitãþile þãrii, pe întreaga perioadã a
campaniei electorale ºi, în mod deosebit, în ziua votãrii,
precum ºi în zilele care premerg ºi succed acestei zile.
(2) Ministerul de Interne ºi Ministerul Apãrãrii Naþionale
vor asigura paza secþiilor de votare ºi a dosarelor întocmite
de birourile electorale pe timpul transportului acestora la
birourile electorale de circumscripþie, respectiv la Biroul
Electoral Central, precum ºi paza pe timpul tipãririi, transportului ºi depozitãrii buletinelor de vot ºi celorlalte materiale necesare votãrii.
Art. 5. Ñ Ministerul Apãrãrii Naþionale ºi Ministerul de
Interne vor organiza, cu sprijinul autoritãþilor administraþiei
publice locale, secþii de votare pe lângã unitãþile militare ºi
vor asigura dotarea acestora cu cele necesare în vederea
exercitãrii dreptului de vot.
Art. 6. Ñ Ministerul de Interne va pune la dispoziþie primarilor datele privind cetãþenii cu drept de vot, precum ºi
cele privind posesorii cãrþilor de identitate, în vederea întocmirii listelor electorale, respectiv distribuirii corecte a etichetelor autocolante.
Art. 7. Ñ (1) Comisia Naþionalã pentru Statisticã va asigura numãrul de statisticieni, informaticieni ºi personal tehnic auxiliar, dotarea necesarã cu echipamente ºi tehnicã de
calcul ºi programele de prelucrare a datelor pentru efectuarea operaþiunilor tehnice privind stabilirea rezultatelor alegerilor.
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(2) Comisia Naþionalã pentru Statisticã va organiza
instruirea conducerilor direcþiilor generale judeþene de statisticã privind participarea specialiºtilor statisticieni, informaticieni ºi a personalului auxiliar la efectuarea operaþiunilor
tehnice pentru stabilirea rezultatelor alegerilor.
(3) Ministerul Funcþiei Publice ºi Comisia Naþionalã pentru Statisticã vor propune Guvernului spre aprobare modelul
proceselor-verbale pentru stabilirea rezultatelor alegerilor,
precum ºi al celorlalte formulare necesare.
Art. 8. Ñ Ministerul Educaþiei Naþionale, Ministerul
Culturii, Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale ºi Ministerul
Sãnãtãþii vor dispune mãsurile necesare pentru a pune la
dispoziþie autoritãþilor administraþiei publice locale spaþii
corespunzãtoare în unitãþile din subordine, în vederea organizãrii de secþii de votare, precum ºi pentru sprijinirea cu
personal din subordine a operaþiunilor tehnice la secþiile de
votare.
Art. 9. Ñ Ministerul Sãnãtãþii va lua mãsurile necesare
pentru asigurarea asistenþei medicale la secþiile de votare.
Art. 10. Ñ (1) Ministerul Afacerilor Externe va face propuneri Biroului Electoral Central pentru acreditarea observatorilor strãini, precum ºi a delegaþiilor mass-media
strãine.
(2) Ministerul Transporturilor, în colaborare cu
Autoritatea Naþionalã pentru Turism, va asigura personalul
necesar în vederea sprijinirii Biroului Electoral Central pentru soluþionarea unor probleme privitoare la rezervarea
locurilor de cazare ºi la procurarea mijloacelor de transport,
potrivit reglementãrilor în vigoare, pentru observatorii ºi
reprezentanþii mass-media din strãinãtate.
Art. 11. Ñ (1) La nivelul judeþelor ºi al municipiului
Bucureºti se vor constitui, în termen de 3 zile de la data
intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, prin ordin al prefectului, comisii tehnice judeþene sau a municipiului Bucureºti,
în componenþa prevãzutã în anexa nr. 2, cu atribuþii în
coordonarea ºi urmãrirea îndeplinirii sarcinilor autoritãþilor
administraþiei publice locale, prevãzute în legislaþia în
vigoare în domeniul alegerilor.
(2) La ºedinþele comisiei tehnice pot participa, în calitate de invitaþi, reprezentanþi ai partidelor politice parlamentare.
(3) Pentru urmãrirea ºi soluþionarea operativã a problemelor curente din circumscripþia electoralã, pe lângã comisia tehnicã se constituie un grup tehnic de lucru, condus
de secretarul general al prefecturii, format din specialiºti

5

desemnaþi de conducãtorii serviciilor publice ale ministerelor
ºi ale celorlalte autoritãþi ale administraþiei publice centrale,
organizate la nivelul judeþului, respectiv al municipiului
Bucureºti. Din grupul tehnic de lucru vor face parte ºi 2Ñ3
specialiºti din aparatul consiliilor judeþene.
(4) În perioada în care îºi desfãºoarã activitatea în
cadrul grupului tehnic de lucru membrii acestuia vor fi
degrevaþi de sarcinile de serviciu.
(5) Condiþiile materiale necesare în vederea funcþionãrii
grupului tehnic de lucru se asigurã prin grija prefecturii.
Salariile ºi celelalte drepturi bãneºti cuvenite salariaþilor
delegaþi în grupul tehnic de lucru se achitã de unitãþile de
la care aceºtia provin.
Art. 12. Ñ (1) Ministerul Funcþiei Publice va organiza,
în termen de cel mult 3 zile de la data intrãrii în vigoare a
prezentei hotãrâri, instruirea prefecþilor, secretarilor generali
ai prefecturilor ºi a secretarilor judeþelor cu privire la organizarea ºi desfãºurarea alegerilor locale.
(2) Prefecþii vor organiza imediat instruirea primarilor ºi
a secretarilor comunelor, oraºelor ºi municipiilor cu privire
la sarcinile ce le revin în vederea organizãrii ºi desfãºurãrii
în bune condiþii a alegerilor locale.
(3) În perioada campaniei electorale Ministerul Funcþiei
Publice va acorda sprijin de specialitate prefecturilor ºi
primãriilor, în vederea realizãrii la termen ºi în condiþii
corespunzãtoare a sarcinilor ce le revin în organizarea ºi
desfãºurarea alegerilor locale.
Art. 13. Ñ (1) Secretariatul General al Guvernului va
asigura condiþii corespunzãtoare Ñ sediu, dotare tehnicã,
materialã ºi personal auxiliar Ñ pentru funcþionarea Biroului
Electoral Central.
(2) Prefecturile judeþelor ºi a municipiului Bucureºti vor
asigura condiþiile corespunzãtoare pentru funcþionarea birourilor electorale din judeþe ºi din municipiul Bucureºti.
Art. 14. Ñ (1) Comisiile tehnice judeþene ºi a municipiului Bucureºti vor informa sãptãmânal Comisia Tehnicã
Centralã în legãturã cu stadiul pregãtirii ºi organizãrii alegerilor locale.
(2) Comisia Tehnicã Centralã va informa sãptãmânal
Guvernul în legãturã cu stadiul îndeplinirii acþiunilor privind
pregãtirea ºi organizarea alegerilor locale.
Art. 15. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrantã din
prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Ministrul funcþiei publice,
Ioan Onisei,
secretar de stat
Secretarul general al Guvernului,
Radu Stroe
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministru de interne,
Constantin Dudu Ionescu
p. Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,
Ion Pascu,
secretar de stat
Ministrul apãrãrii naþionale,
Sorin Frunzãverde
p. Ministrul educaþiei naþionale,
Jozsef Kštoý,
secretar de stat

Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu
Ministrul culturii,
Ion Caramitru
Ministru de stat, ministrul sãnãtãþii,
Hajdœ G‡bor
p. Preºedintele Comisiei Naþionale pentru Statisticã,
Constantin Chirca
p. Preºedintele Administraþiei Naþionale
a Rezervelor de Stat,
Ion Florin
Preºedintele Autoritãþii Naþionale pentru Turism,
Dumitru Moinescu
p. Ministru de stat, ministrul justiþiei,
Flavius Baias,
secretar de stat

Bucureºti, 18 aprilie 2000.
Nr. 293.
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ANEXA Nr. 1
COMPONENÞA

Comisiei Tehnice Centrale
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Ministerul Funcþiei Publice
Secretariatul General al Guvernului
Ministerul Justiþiei
Ministerul Finanþelor
Ministerul Apãrãrii Naþionale
Ministerul de Interne
Ministerul Afacerilor Externe
Ministerul Educaþiei Naþionale
Ministerul Culturii
Ministerul Transporturilor
Autoritatea Naþionalã pentru Turism
Ministerul Sãnãtãþii
Comisia Naþionalã pentru Statisticã
Administraþia Naþionalã a Rezervelor de Stat
Departamentul pentru Comunicare din cadrul Guvernului
Agenþia Naþionalã de Presã ”RompresÒ
Compania Naþionalã de Electricitate Ñ S.A.
Societatea Naþionalã de Televiziune
Societatea Naþionalã de Radiodifuziune
Departamentul pentru Protecþia Minoritãþilor Naþionale din cadrul
Guvernului.

NOTÃ:
Lucrãrile de secretariat tehnic ale Comisiei Tehnice Centrale vor fi asigurate de Ministerul Funcþiei Publice.

ANEXA Nr. 2
COMPONENÞA

Comisiei tehnice judeþene sau a municipiului Bucureºti
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Ñ
Ñ

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Prefectul judeþului (sau al municipiului Bucureºti)
Secretarul general al prefecturii
Secretarul judeþului
Directorul general al Direcþiei generale judeþene pentru statisticã
Directorul general al Direcþiei generale judeþene a finanþelor publice
ºi controlului financiar de stat
Inspectorul-ºef al Inspectoratului judeþean de poliþie (pentru municipiul Bucureºti, directorul general al Direcþiei Generale de Poliþie a
Municipiului Bucureºti)
ªeful Centrului militar judeþean
Comandantul Comandamentului de jandarmi judeþean (pentru municipiul Bucureºti, ºeful Direcþiei de ordine publicã din cadrul Comandamentului Naþional al Jandarmeriei)
Inspectorul general al Inspectoratului ºcolar judeþean
Directorul Direcþiei sanitare judeþene
Directorul sucursalei judeþene a Companiei Naþionale de
Electricitate Ñ S.A.
Corespondentul judeþean al Agenþiei Naþionale de Presã ”RompresÒ.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea activitãþilor
referitoare la organizarea ºi desfãºurarea alegerilor locale din data de 4 iunie 2000
În temeiul art. 107 din Constituþie ºi al Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se aprobã Programul calendaristic pentru realizarea activitãþilor referitoare la organizarea ºi desfãºurarea
alegerilor locale din data de 4 iunie 2000, 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 programele calendaristice proprii privind organizarea ºi desfãºurarea alegerilor locale.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul funcþiei publice,
Vlad Roºca
Bucureºti, 18 aprilie 2000.
Nr. 294.

ANEXÃ
PROGRAMUL CALENDARISTIC

pentru realizarea activitãþilor referitoare la organizarea ºi desfãºurarea alegerilor locale din data de 4 iunie 2000
Termenul
potrivit Legii nr. 70/1991,
republicatã, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare

Activitatea

Responsabilitãþi

Modalitatea
realizãrii

0

1

2

3

Cel mai târziu în data de 19 aprilie
(art. 7)

Stabilirea datei alegerilor

Guvernul Ñ Ministerul
Funcþiei Publice

20 aprilie (art. 54)

Începe campania electoralã

Cel mai târziu în data de 22 aprilie
[art. 14 alin. (8), art. 17 alin. (5) ºi
art. 104 alin. (1)]

Stabilirea modelelor listei
speciale, listei suplimentare
ºi copiei de pe listele
electorale permanente întocmite
pe secþii de votare, precum
ºi ale ºtampilelor birourilor
electorale de circumscripþie
ºi Biroului Electoral Central

Guvernul Ñ Ministerul
Funcþiei Publice

Hotãrâre a
Guvernului

Cu 48 de ore înainte de desemnarea
juriºtilor, dar nu mai târziu de 22 aprilie
[art. 22 alin. (8)]

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

Preºedintele tribunalului

Anunþ în presã

Ñ

Ñ

Publicarea Hotãrârii
Guvernului în
Monitorul Oficial
al României
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1
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3

Cu 24 de ore înaintea desemnãrii
judecãtorilor, dar nu mai târziu
de 23 aprilie
[art. 29 alin. (2)]

Aducerea la cunoºtinþã
publicã a datei ºedinþei de
desemnare a celor 7 judecãtori
care alcãtuiesc Biroul Electoral
Central

Preºedintele Curþii Supreme
de Justiþie

Cel mai târziu în data de 23 aprilie
[art. 22 alin. (5)]

Întocmirea listei cuprinzând
magistraþii ºi alþi juriºti din
care vor fi desemnaþi preºedinþii
ºi locþiitorii birourilor electorale
de circumscripþie

Preºedintele tribunalului
Prefectul

Cel mai târziu în data de 23 aprilie
[art. 22 alin. (7)]

Întocmirea ºi transmiterea la
Prefectul, la propunerea primarului
tribunal a listei cuprinzând
persoanele 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, din care vor putea fi
desemnaþi, în situaþia în care
numãrul juriºtilor este insuficient,
preºedinþii ºi locþiitorii birourilor
electorale de circumscripþie

Cel mai târziu în data de 24 aprilie
[art. 29 alin. (2)]

Desemnarea, în ºedinþã
publicã, a celor 7 judecãtori
care alcãtuiesc Biroul Electoral
Central

Preºedintele Curþii Supreme
de Justiþie

Prin tragere la sorþi

Pânã la 24 aprilie
[art. 22 alin. (5) ºi (10)]

Desemnarea, în ºedinþã publicã,
a juriºtilor în birourile electorale
de circumscripþie, precum ºi a
preºedintelui ºi a locþiitorului
acestuia

Preºedintele tribunalului

Prin tragere la sorþi

Membrii Biroului Electoral Central

Prin vot secret

În termen de 24 de ore de la învestire Alegerea preºedintelui Biroului
[art. 29 alin. (3)]
Electoral Central

Anunþ în presã

În termen de 48 de ore
de la constituire, dar nu mai târziu
de 26 aprilie
[art. 32 alin. (1)]

Formularea contestaþiilor
Persoanele interesate
asupra modului de constituire
a Biroului Electoral Central
Formularea contestaþiilor asupra Persoanele interesate
modului de constituire a birourilor
electorale de circumscripþie

În termen de douã zile de la
înregistrare, dar nu mai târziu
de 28 aprilie
[art. 32 alin. (2)]

Soluþionarea contestaþiilor privind Curtea Supremã de Justiþie
modul de constituire a Biroului
Electoral Central
Soluþionarea contestaþiilor privind Biroul electoral ierarhic superior
modul de constituire a birourilor
electorale de circumscripþie

Prin hotãrâre

Cel mai târziu în data de 24 aprilie
[art. 58 alin. (1)]

Stabilirea de cãtre primari
a locurilor speciale de afiºaj
electoral

Prin dispoziþie

Primarul

Prin hotãrâre
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0

În termen de 3 zile de la înregistrarea
plângerilor sau contestaþiilor
[art. 59 alin. (4)]

1

2

3

Soluþionarea plângerilor
Birourile electorale
ºi a contestaþiilor cu privire la
de circumscripþie
împiedicarea unui partid politic,
ºi Biroul Electoral Central
alianþã politicã, alianþã electoralã
ori candidat independent de a-ºi
desfãºura campania electoralã
în condiþiile legii
Solicitarea timpilor de antenã
Partidele politice, alianþele politice,
de cãtre partidele politice,
alianþele electorale, candidaþii
alianþele politice, alianþele
independenþi ºi ai organizaþiilor
electorale, precum ºi de
cetãþenilor aparþinând minoritãþilor
candidaþii independenþi ºi ai
naþionale
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

Prin hotãrâre

Cel mai târziu în data de 24 aprilie
[art. 8 alin. (2) ºi art. 9]

Numerotarea circumscripþiilor
electorale

Prin hotãrâre
Prin ordin

În termen de 3 zile de la înregistrarea
întâmpinãrilor
[art. 14 alin. (3)]

Soluþionarea întâmpinãrilor
Primarul
privind omisiunile, înscrierile
greºite sau orice erori din listele
electorale

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

Formularea contestaþiilor
împotriva dispoziþiilor primarului
prin care au fost soluþionate
întâmpinãrile la omisiunile din
listele electorale

Persoanele interesate

În termen de 3 zile de la
înregistrarea contestaþiei
[art. 14 alin. (4)]

Soluþionarea contestaþiilor
formulate împotriva dispoziþiilor
de soluþionare a întâmpinãrilor
la listele electorale
Hotãrârea este definitivã
ºi executorie.

Judecãtoria

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

Comunicarea hotãrârii
de soluþionare a contestaþiilor
fãcute împotriva dispoziþiei
primarului

Judecãtoria

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

Comunicarea numãrului
de alegãtori, potrivit listelor
electorale permanente, biroului
electoral de circumscripþie

Primarul

În termen de 5 zile de la constituirea
Biroului Electoral Central, dar nu mai
târziu de 29 aprilie
[art. 49 alin. (1)]

Stabilirea ºi comunicarea
semnelor electorale la Biroul
Electoral Central

Partidele politice, alianþele
politice, alianþele electorale

Cel mai târziu în data de 24 aprilie
[art. 57 alin. (4)]

Guvernul
Prefectul

Prin dispoziþie

Prin hotãrâre
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Cel mai târziu în data de 29 aprilie
(art. 10)

Aducerea la cunoºtinþã publicã
a numerotãrii circumscripþiilor
electorale

Primarul

Prin afiºarea
ordinului prefectului

Cel mai târziu în data de 5 mai
(art. 37 ºi 38)

Depunerea candidaturilor pentru
consilieri locali, consilieri
judeþeni ºi primari la birourile
electorale de circumscripþie

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)]

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 Contestarea respingerii unei
candidaturii, dar nu mai târziu de 8 mai candidaturi de cãtre biroul
[art. 45 alin. (2)]
electoral de circumscripþie

Candidatul, partidele politice,
alianþele politice sau
alianþele electorale

În termen de 5 zile de la afiºarea
propunerii de candidaturã, dar nu mai
târziu de 11 mai
[art. 45 alin. (1)]

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 10 mai, respectiv 13 mai
[art. 45 alin. (5)]

Soluþionarea contestaþiilor
privind admiterea sau
respingerea candidaturilor

Judecãtoria, respectiv tribunalul

În termen de 24 de ore
de la pronunþarea hotãrârii,
dar nu mai târziu de 11 mai,
respectiv 14 mai
[art. 45 alin. (6)]

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

În termen de 24 de ore
de la înregistrarea cererii,
dar nu mai târziu de 12 mai,
respectiv 15 mai
[art. 45. alin. (6)]

Soluþionarea recursului

Instanþa ierarhic superioarã

Cel mai târziu în data de 8 mai
[art. 22 alin. (12)]

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

Filialele locale ale partidelor
politice, alianþelor politice
ºi alianþelor electorale

În termen de 24 de ore de la
solicitarea preºedintelui biroului
electoral de circumscripþie
[art. 22 alin. (16)]

Întocmirea ºi transmiterea listei
cuprinzând persoanele care nu
fac parte din nici un partid politic,
alianþã politicã sau alianþã
electoralã, din care se va
completa biroul electoral de
circumscripþie în cazul în care
partidele nu îºi desemneazã
reprezentanþii

Primarul

Prin hotãrâre

Cererea se depune
la instanþa
competentã

Prin hotãrâre
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Cel mai târziu în data de 9 mai
[art. 22 alin. (13)]

Completarea birourilor electorale
de circumscripþie cu
reprezentanþii partidelor politice,
alianþelor politice sau
alianþelor electorale

Preºedintele biroului
electoral de circumscripþie

Cel mai târziu în data de 9 mai
[art. 13 alin. (1)]

Delimitarea ºi numerotarea
secþiilor de votare

Primarul

Cel mai târziu în data de 9 mai
[art. 2 alin. (1) din Hotãrârea
Guvernului nr. 285/2000]

Achiziþionarea etichetelor
autocolante

Ministerul Funcþiei Publice

Cel mai târziu în data de 9 mai
[art. 13 alin. (2)]

Aducerea la cunoºtinþã
alegãtorilor a delimitãrii
ºi numerotãrii secþiilor de
votare

Primarul

În termen de 48 de ore de la
completare, dar nu mai târziu
de 11 mai
[art. 32 alin. (1)]

Formularea contestaþiilor
privind componenþa birourilor
electorale de circumscripþie

Persoanele interesate

În termen de douã zile de la înregistrare,
dar nu mai târziu de 13 mai
[art. 32 alin. (2)]

Soluþionarea contestaþiilor
privind componenþa birourilor
electorale de circumscripþie

Biroul electoral de circumscripþie
judeþeanã, respectiv
Biroul Electoral Central

Cel mai târziu în data de 14 mai
(art. 44)

Posibilitatea renunþãrii
la candidaturã

Candidaþii

În ziua de 14 mai
(art. 46)

Rãmânerea definitivã
a candidaturilor

Biroul electoral de circumscripþie

Cel mai târziu în data de 14 mai
[art. 49 alin. (6)]

Comunicarea la prefecturã
a semnelor electorale
în vederea imprimãrii lor
pe buletinele de vot

Biroul Electoral Central

În ziua de 15 mai
(art. 46)

Afiºarea la sediile birourilor
electorale de circumscripþie
ºi ale birourilor electorale ale
secþiilor de votare, dupã
constituirea acestora,
a candidaturilor definitive

Biroul electoral de circumscripþie

Cel mai târziu în data de 15 mai
[art. 104 alin. (1)]

Stabilirea modelului ºtampilei
Guvernul Ñ Ministerul
de control ºi al ºtampilei
Funcþiei Publice
necesare votãrii, al proceselorverbale pentru consemnarea
rezultatului votãrii, al certificatului
doveditor al alegerii consilierilor
ºi primarului ºi al adeverinþei
privind exercitarea dreptului
de vot

3

Prin dispoziþie

Prin afiºarea ºi
publicarea
dispoziþiei

Prin hotãrâre

Proces-verbal

Prin hotãrâre
a Guvernului
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Cel mai târziu în data de 15 mai
[art. 2 alin. (2) din Hotãrârea
Guvernului nr. 285/2000]

Predarea etichetelor
autocolante prefecþilor

Ministerul Funcþiei Publice

La data stabilitã de preºedintele
tribunalului, dar nu mai târziu
de 16 mai
[art. 25 alin. (2) ºi (4)]

Întocmirea ºi comunicarea
listei cuprinzând juriºtii care
nu fac parte din nici un partid
politic, alianþã politicã sau
alianþã electoralã, din care vor
fi desemnaþi preºedintele ºi
locþiitorul biroului electoral
al secþiei de votare

Prefectul sau primarul

La data stabilitã de preºedintele
tribunalului, dar nu mai târziu
de 16 mai
[art. 25 alin. (3)]

Întocmirea ºi comunicarea
listei cuprinzând 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, din care vor fi
desemnaþi preºedinþii birourilor
electorale ale secþiilor de votare
ºi locþiitorii acestora, dacã
numãrul juriºtilor este
insuficient

Primarul

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

Desemnarea preºedinþilor
ºi locþiitorilor birourilor electorale
ale secþiilor de votare

Preºedintele tribunalului

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)]

Comunicarea cãtre preºedinþii
birourilor electorale ale secþiilor
de votare a numãrului de
candidaþi propuºi de fiecare
partid politic, alianþã politicã
ºi alianþã electoralã
Comunicarea de cãtre partidele
politice, alianþele politice
sau alianþele electorale, care
au depus liste cuprinzând
candidaþi sau candidaþi pentru
funcþia de primar, a numelui
ºi prenumelui reprezentantului
lor în biroul electoral al secþiei
de votare

Preºedintele biroului electoral
de circumscripþie

În termen de 24 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 sau alianþelor
electorale

3

Proces-verbal

Prin tragere la sorþi

Partidele politice, alianþele
politice ºi alianþele electorale

Preºedintele biroului electoral
al secþiei de votare
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În termen de 24 de ore de la
constituirea birourilor electorale
ale secþiilor de votare, dar nu mai
târziu de 21 mai
[art. 14 alin. (5)]

Înaintarea copiilor de pe listele
Primarul
electorale permanente, în douã
exemplare, la birourile electorale
ale secþiilor de votare

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

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

În termen de 48 de ore de la
constituirea birourilor electorale
ale secþiilor de votare, dar nu mai
târziu de 22 mai
[art. 32 alin. (1)]

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

3

Primarul

În termen de douã zile de la înregistrare, Soluþionarea contestaþiilor privind Biroul electoral de circumscripþie
dar nu mai târziu de 24 mai
modul de completare ºi de
[art. 32 alin. (2)]
constituire a birourilor electorale
ale secþiilor de votare
Cel mai târziu în data de 25 mai
(art. 20)

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

Cel mai târziu în data de 25 mai
[art. 50 alin. (3)]

Tipãrirea buletinelor de vot

Biroul electoral de circumscripþie,
prin grija prefectului

În data de 25 mai
[art. 16 alin. (1)]

Afiºarea listelor electorale
în locuri publice

Primarul

Începând cu data de 25 mai
[art. 51 alin. (1)]

Preluarea de la prefect,
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

Prefectul
Primarul
Preºedintele biroului electoral
de circumscripþie

Cel mai târziu în data de 28 mai
(art. 52)

Afiºarea la primãrie, la sediul
biroului electoral de
circumscripþie ºi la sediile
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 data de 1 iunie, ora 24,00
(art. 54)

Se încheie campania electoralã.

Cel mai târziu în data de 3 iunie
[art. 51 alin. (1)
din Legea nr. 70/1992
ºi art. 2 alin. (3) din Hotãrârea
Guvernului nr. 285/2000]

Predarea buletinelor de vot, a
formularelor de procese-verbale
ºi a etichetelor autocolante
preºedinþilor birourilor electorale
ale secþiilor de votare

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

Contestaþie

Prin hotãrâre

Proces-verbal
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În data de 3 iunie, ora 18,00
[art. 60 alin. (3)]

Prezentarea preºedintelui
biroului electoral al secþiei
de votare la sediul acestuia

În data de 4 iunie, ora 5,00
[art. 61 alin. (1)]

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

3

În data de 4 iunie, între
Desfãºurarea votãrii
orele 6,00Ñ21,00 sau, dupã caz, 24,00
(art. 63)
În data de 5 iunie, pânã la ora 24,00
(art. 74)

Înaintarea dosarelor
cuprinzând rezultatul votãrii
la biroul electoral de
circumscripþie

Preºedintele ºi ceilalþi membri
ai biroului electoral al secþiei
de votare

Cel mai târziu în data de 6 iunie,
ora 21,00 sau, dupã caz, ora 24,00
[art. 30 alin. (3)]

Formularea cererilor de anulare
a alegerilor

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

În data de 6 iunie, ora 24,00
[art. 81 alin. (1), (2), (3) ºi (5)]

Birourile electorale de
Biroul electoral de circumscripþie
circumscripþie comunalã,
comunalã, orãºeneascã ºi municipalã
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 îl transmit birourilor
electorale de circumscripþie
judeþene, respectiv a
municipiului Bucureºti, împreunã
cu procesele-verbale de la
secþiile de votare, în vederea
stabilirii rezultatelor pentru
consiliul judeþean, respectiv
Consiliul General al Municipiului
Bucureºti, ºi repartizarea
mandatelor.
Transmiterea de cãtre biroul
electoral de circumscripþie a
unui exemplar al procesului-verbal
la biroul electoral de
circumscripþie judeþeanã,
în vederea centralizãrii datelor
pe judeþ ºi publicãrii acestora

Pânã în data de 7 iunie
[art. 81 alin. (4) ºi (7)]

Înaintarea dosarului pentru
Biroul electoral de circumscripþie
alegerea primarului, la judecãtorie,
respectiv la Tribunalul Bucureºti,
în vederea validãrii mandatului
Pentru validarea mandatelor
consilierilor dosarele se trimit
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3

consiliilor respective (locale sau
judeþene, dupã caz).
Eliberarea certificatului doveditor
al alegerii consilierilor locali,
consilierilor judeþeni ºi primarilor
În termen de 24 de ore de la
primirea tuturor proceselor-verbale
din judeþ
[art. 82 alin. (1), (2), (3) ºi (5)]

Centralizarea voturilor, stabilirea . Biroul electoral de circumscripþie
rezultatului alegerilor pe judeþ,
judeþeanã
pe partide politice, alianþe politice,
alianþe electorale ºi candidaþi
independenþi, distinct pentru
consilierii locali, consilierii judeþeni
ºi pentru primari; încheierea
procesului-verbal corespunzãtor
Publicarea rezultatelor pe întregul
judeþ

Cel mai târziu în data de 8 iunie
[art. 82 alin. (4)]

Înaintarea procesului-verbal
centralizator ºi a procesuluiverbal privind alegerea
consiliului judeþean la Biroul
Electoral Central, împreunã
cu procesele-verbale primite
de la birourile electorale de
circumscripþie, în vederea
centralizãrii rezultatelor pe þarã
ºi publicãrii lor în Monitorul
Oficial al României

Biroul electoral de circumscripþie
judeþeanã ºi Biroul Electoral Central

NOTÃ:
În cazul turului al doilea de scrutin pentru alegerea primarului, potrivit art. 78 din lege, acesta are loc peste douã
sãptãmâni.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea modelului buletinelor de vot
care vor fi folosite la alegerile locale din anul 2000
În temeiul prevederilor art. 47 din Legea nr. 70/1991 privind alegerile
locale, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Articol unic. Ñ Se aprobã modelul buletinelor de vot, care vor fi folosite la alegerile locale din anul 2000, pentru alegerea consiliilor locale ºi a
primarilor, a Consiliului General al Municipiului Bucureºti ºi a primarului
general al municipiului Bucureºti, precum ºi a consiliilor judeþene, potrivit
anexelor nr. 1Ñ5 care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul funcþiei publice,
Vlad Roºca
Bucureºti, 18 aprilie 2000.
Nr. 295.
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ANEXA Nr. 1

Ñ model Ñ

ROMÂNIA

1

A)

B)

3

C)
JUDEÞUL*)
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ................................
C.L.
BULETIN DE VOT
PENTRU ALEGEREA CONSILIULUI LOCAL
Ñ 4 IUNIE 2000 Ñ

2

Circumscripþia electoralã nr.**) ÉÉÉÉÉÉÉÉ

4

D)

E)

Municipiu, sector, oraº, comunã***) É.............ÉÉ

1, 2, 3, 4: Se trec listele depuse de partidele politice, alianþele politice ºi alianþele electorale, în ordinea rezultatã
din tragerea la sorþi, precum ºi, în finalul buletinului de vot, candidaþii independenþi, în ordinea înregistrãrii propunerilor.
A) Se trece denumirea partidului politic, alianþei politice sau alianþei electorale care participã la alegeri ori, dupã
caz, menþiunea ”Candidat independentÒ.
B) Se trece semnul electoral; între denumirea partidului politic, alianþei politice sau alianþei electorale ºi semnul
electoral se pãstreazã o distanþã de trei litere. (Candidatul independent nu are semn electoral.)
C) Se trec numele ºi prenumele candidaþilor în ordinea prevãzutã în lista de candidaþi depusã de partidul politic,
alianþa politicã sau alianþa electoralã, dupã care se închide patrulaterul.
D) Se trece menþiunea ”Candidat independentÒ; pentru fiecare candidat independent se imprimã un patrulater distinct, în partea finalã a buletinului de vot, în care aceºtia vor fi trecuþi în ordinea înregistrãrii propunerilor.
E) Se trec numele ºi prenumele candidatului independent.
NOTÃ:

Ñ Dimensiunile buletinului de vot se stabilesc de biroul electoral de circumscripþie, þinând seama de numãrul
patrulaterelor necesare pentru a cuprinde toate candidaturile, precum ºi de spaþiul necesar pentru imprimarea numelor
candidaþilor, având în vedere faptul cã ultima paginã va rãmâne albã pentru aplicarea ºtampilei de control.
Ñ Hârtia pentru buletinul de vot va fi de culoare albã ºi suficient de groasã pentru a nu se distinge pe verso
numele imprimat ºi votul dat.
Ñ Numele ºi prenumele candidaþilor, precum ºi cuvintele ce se înscriu în interiorul patrulaterului se tipãresc cu
litere corp 10 verzal drepte.
Ñ Paginile buletinului de vot, inclusiv ultima paginã care va rãmâne albã, vor fi numerotate.
Ñ Semnul electoral se va încadra într-un spaþiu grafic de 1,5 cm x 1,5 cm.
Ñ Formularul se foloseºte ºi pentru sectoarele municipiului Bucureºti.

***) Se înscrie denumirea judeþului, iar în cazul sectoarelor municipiului Bucureºti se înscrie ”Municipiul BucureºtiÒ.
***) Se înscrie numãrul circumscripþiei electorale.
***) Se înscrie denumirea municipiului, oraºului, comunei sau numãrul sectorului.
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ANEXA Nr. 2

Ñ model Ñ

ROMÂNIA

1

A)

B)

3

JUDEÞUL*)
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ................................

C)

P.
BULETIN DE VOT
PENTRU ALEGEREA PRIMARULUI
Ñ 4 IUNIE 2000 Ñ

2

4

Circumscripþia electoralã nr.**) ÉÉÉÉÉÉÉÉ
Municipiu, sector, oraº, comunã***) É.............ÉÉ

1, 2, 3, 4: Se trec candidaþii pentru funcþia de primar, în ordinea rezultatã din tragerea la sorþi.
A) Se trece denumirea partidului politic, alianþei politice sau alianþei electorale care participã la alegeri ori, dupã
caz, menþiunea ”Candidat independentÒ.
B) Se trece semnul electoral; între denumirea partidului politic, alianþei politice ori alianþei electorale ºi semnul
electoral se pãstreazã o distanþã de trei litere. (Candidatul independent nu are semn electoral.)
C) Se trec numele ºi prenumele candidaþilor în ordinea rezultatã din tragerea la sorþi efectuatã de comisia electoralã de circumscripþie.

NOTÃ:

Ñ Hârtia pentru buletinul de vot va fi de culoare albã ºi suficient de groasã pentru a nu se distinge pe verso
numele imprimat ºi votul dat.
Ñ Patrulaterele se vor imprima paralel între ele, câte douã coloane pe aceeaºi paginã.
Ñ Dimensiunile buletinului de vot se stabilesc de biroul electoral de circumscripþie, þinând seama de numãrul
patrulaterelor, de spaþiul necesar pentru imprimarea denumirii partidului, a semnului electoral, precum ºi a numelui ºi prenumelui candidatului.
Ñ Ultima paginã a buletinului de vot va rãmâne albã, pentru aplicarea ºtampilei de control.
Ñ Numele ºi prenumele, precum ºi cuvintele ce se înscriu în interiorul patrulaterului se tipãresc cu litere corp 10
verzal drepte.
Ñ Paginile buletinului de vot, inclusiv ultima paginã care va rãmâne albã, vor fi numerotate.
Ñ Semnul electoral se va încadra într-un spaþiu grafic de 1,5 cm x 1,5 cm.
Ñ Formularul se foloseºte ºi pentru sectoarele municipiului Bucureºti.

***) Se înscrie denumirea judeþului, iar în cazul sectoarelor municipiului Bucureºti se înscrie ”Municipiul BucureºtiÒ.
***) Se înscrie numãrul circumscripþiei electorale.
***) Se înscrie denumirea municipiului, oraºului, comunei sau numãrul sectorului.
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ANEXA Nr. 3

Ñ model Ñ

ROMÂNIA

1

A)

B)

3

C)
C.G.M.B.

BULETIN DE VOT
PENTRU ALEGEREA CONSILIULUI GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREªTI
Ñ 4 IUNIE 2000 Ñ

2

Circumscripþia electoralã a municipiului
Bucureºti

4

D)

E)

1, 2, 3, 4: Se trec listele depuse de partidele politice, alianþele politice ºi alianþele electorale, în ordinea rezultatã
din tragerea la sorþi, precum ºi, în finalul buletinului de vot, candidaþii independenþi, în ordinea înregistrãrii propunerilor.
A) Se trece denumirea partidului politic, alianþei politice sau alianþei electorale care participã la alegeri ori, dupã
caz, menþiunea ”Candidat independentÒ.
B) Se trece semnul electoral; între denumirea partidului politic, alianþei politice sau alianþei electorale ºi semnul
electoral se pãstreazã o distanþã de trei litere. (Candidatul independent nu are semn electoral.)
C) Se trec numele ºi prenumele candidaþilor în ordinea prevãzutã în lista de candidaþi depusã de partidul politic,
alianþa politicã sau alianþa electoralã, dupã care se închide patrulaterul.
D) Se trece menþiunea ”Candidat independentÒ; pentru fiecare candidat independent se imprimã un patrulater
distinct în partea finalã a buletinului de vot, în care aceºtia vor fi trecuþi în ordinea înregistrãrii propunerilor.
E) Se trec numele ºi prenumele candidatului independent.

NOTÃ:

Ñ Dimensiunile buletinului de vot se stabilesc de biroul electoral de circumscripþie, þinând seama de numãrul
patrulaterelor necesare pentru a cuprinde toate candidaturile, precum ºi de spaþiul necesar pentru imprimarea numelor
candidaþilor, având în vedere faptul cã ultima paginã va rãmâne albã pentru aplicarea ºtampilei de control.
Ñ Hârtia pentru buletinul de vot va fi de culoare albã ºi suficient de groasã pentru a nu se distinge pe verso
numele imprimat ºi votul dat.
Ñ Numele ºi prenumele candidaþilor, precum ºi cuvintele ce se înscriu în interiorul patrulaterului se tipãresc cu
litere corp 10 verzal drepte.
Ñ Paginile buletinului de vot, inclusiv ultima paginã care va rãmâne albã, vor fi numerotate.
Ñ Semnul electoral se va încadra într-un spaþiu grafic de 1,5 cm x 1,5 cm.
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ANEXA Nr. 4

Ñ model Ñ

ROMÂNIA

1

A)

B)

3

P.G.
C)
BULETIN DE VOT
PENTRU ALEGEREA PRIMARULUI GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREªTI
Ñ 4 IUNIE 2000 Ñ

2

4

Circumscripþia electoralã a municipiului
Bucureºti

1, 2, 3, 4: Se trec candidaþii pentru funcþia de primar general, în ordinea rezultatã din tragerea la sorþi.
A) Se trece denumirea partidului politic, alianþei politice sau alianþei electorale care participã la alegeri ori, dupã
caz, menþiunea ”Candidat independentÒ.
B) Se trece semnul electoral; între denumirea partidului politic, alianþei politice sau alianþei electorale ºi semnul
electoral se pãstreazã o distanþã de trei litere. (Candidatul independent nu are semn electoral.)
C) Se trec numele ºi prenumele candidatului, în ordinea rezultatã din tragerea la sorþi efectuatã de biroul electoral de circumscripþie.
NOTÃ:

Ñ Hârtia pentru buletinul de vot va fi de culoare albã ºi suficient de groasã pentru a nu se distinge pe verso
numele imprimat ºi votul dat.
Ñ Patrulaterele se vor imprima paralel între ele, câte douã coloane pe aceeaºi paginã.
Ñ Dimensiunile buletinului de vot se stabilesc de biroul electoral de circumscripþie, þinând seama de numãrul
patrulaterelor, de spaþiul necesar pentru imprimarea denumirii partidului, a semnului electoral, a numelui ºi prenumelui
candidatului.
Ñ Ultima paginã a buletinului de vot va rãmâne albã pentru aplicarea ºtampilei de control.
Ñ Numele, prenumele ºi cuvintele ce se înscriu în interiorul patrulaterului se tipãresc cu litere corp 10 verzal
drepte.
Ñ Paginile buletinului de vot, inclusiv ultima paginã care va rãmâne albã, vor fi numerotate.
Ñ Semnul electoral se va încadra într-un spaþiu grafic de 1,5 cm x 1,5 cm.
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ANEXA Nr. 5

Ñ model Ñ

ROMÂNIA

1

A)

B)

3

C)
C.J.
BULETIN DE VOT
PENTRU ALEGEREA CONSILIULUI
JUDEÞEAN
Ñ 4 IUNIE 2000 Ñ

2

Circumscripþia electoralã nr. *) ÉÉÉÉÉÉÉ

4

D)

E)

Judeþul**) É............................................ÉÉ

1, 2, 3, 4: Se trec listele propuse de partidele politice, alianþele politice ºi alianþele electorale, în ordinea rezultatã
din tragerea la sorþi, precum ºi, în finalul buletinului de vot, candidaþii independenþi, în ordinea înregistrãrii propunerilor.
A) Se trece denumirea partidului politic, alianþei politice sau alianþei electorale care participã la alegeri ori, dupã
caz, menþiunea ”Candidat independentÒ.
B) Se trece semnul electoral; între denumirea partidului politic, alianþei politice sau alianþei electorale ºi semnul
electoral se pãstreazã o distanþã de trei litere. (Candidatul independent nu are semn electoral.)
C) Se trec numele ºi prenumele candidaþilor în ordinea prevãzutã în lista de candidaþi depusã de partidul politic,
alianþa politicã sau alianþa electoralã, dupã care se închide patrulaterul.
D) Se trece menþiunea ”Candidat independentÒ; pentru fiecare candidat independent se imprimã un patrulater distinct în partea finalã a buletinului de vot, în care aceºtia vor fi trecuþi în ordinea înregistrãrii propunerilor.
E) Se trec numele ºi prenumele candidatului independent.

NOTÃ:

Ñ Dimensiunile buletinului de vot se stabilesc de biroul electoral de circumscripþie, þinând seama de numãrul
patrulaterelor necesare pentru a cuprinde toate candidaturile, precum ºi de spaþiul necesar pentru imprimarea numelor
candidaþilor, având în vedere faptul cã ultima paginã va rãmâne albã pentru aplicarea ºtampilei de control.
Ñ Hârtia pentru buletinul de vot va fi de culoare albã ºi suficient de groasã pentru a nu se distinge pe verso
numele imprimat ºi votul dat.
Ñ Numele ºi prenumele candidaþilor, precum ºi cuvintele ce se înscriu în interiorul patrulaterului se tipãresc cu
litere corp 10 verzal drepte.
Ñ Paginile buletinului de vot, inclusiv ultima paginã care va rãmâne albã, vor fi numerotate.
Ñ Semnul electoral se va încadra într-un spaþiu grafic de 1,5 cm x 1,5 cm.

**) Se înscrie numãrul circumscripþiei electorale.
**) Se înscrie denumirea judeþului.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind modelul ºtampilelor care vor fi folosite
la alegerile locale din anul 2000
În temeiul art. 104 alin. (1) din Legea nr. 70/1991 privind alegerile
locale, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Articol unic. Ñ Se aprobã modelul ºtampilelor care vor fi folosite la
alegerile locale din anul 2000, potrivit anexelor nr. 1Ñ5 care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul funcþiei publice,
Vlad Roºca
Bucureºti, 18 aprilie 2000.
Nr. 296.

ANEXA Nr. 1
MODELUL

ºtampilei de control a secþiei de votare pentru judeþe ºi pentru municipiul Bucureºti

NOTÃ:

Ñ Tuºul pentru ºtampile va fi de aceeaºi culoare pe teritoriul unei circumscripþii electorale judeþene, respectiv a
municipiului Bucureºti.
Ñ Dimensiunea ºtampilei se stabileºte de prefect, astfel încât toate datele înscrise sã fie lizibile.
Ñ ªtampilele se confecþioneazã prin grija prefectului.

****)
****)
****)
****)

Se
Se
Se
Se

înscrie
înscrie
înscrie
înscrie

denumirea judeþului.
denumirea comunei, oraºului sau a municipiului, dupã caz.
numãrul secþiei de votare, conform numerotãrii fãcute prin dispoziþia primarului.
numãrul sectorului.
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ANEXA Nr. 2
MODELUL

ºtampilei cu menþiunea ”VotatÒ

NOTÃ:

ªtampila se confecþioneazã ºi se distribuie în judeþe prin grija Ministerului Funcþiei Publice, care stabileºte ºi
dimensiunea acesteia, potrivit art. 64 alin. (4) din Legea nr. 70/1991, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
ANEXA Nr. 3
MODELUL

ºtampilei biroului electoral de circumscripþie comunalã, orãºeneascã, municipalã ºi de sector
al municipiului Bucureºti

NOTÃ:

Ñ Tuºul pentru ºtampile va fi de aceeaºi culoare pe teritoriul unei circumscripþii electorale judeþene, respectiv a
municipiului Bucureºti.
Ñ Dimensiunea ºtampilei se stabileºte de prefect, astfel încât toate datele înscrise sã fie lizibile.
Ñ ªtampilele se confecþioneazã prin grija prefectului.
***) Se înscrie denumirea judeþului.
***) Se înscrie numãrul circumscripþiei electorale stabilit prin ordinul prefectului.
***) Se înscrie numãrul sectorului.
ANEXA Nr. 4
MODELUL

ºtampilei biroului electoral de circumscripþie judeþeanã ºi a municipiului Bucureºti

NOTÃ:

Ñ ªtampila se confecþioneazã prin grija prefectului.
Ñ Dimensiunea ºtampilei se stabileºte de prefect, astfel încât toate datele înscrise sã fie lizibile.
**) Se înscrie numãrul circumscripþiei electorale judeþene, conform hotãrârii Guvernului privind numerotarea circumscripþiilor electorale.
**) Se înscrie denumirea judeþului.
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ANEXA Nr. 5

MODELUL

ºtampilei Biroului Electoral Central

NOTÃ:

ªtampila se confecþioneazã prin grija Secretariatului General al Guvernului, care stabileºte ºi dimensiunea acesteia.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind modelul listelor electorale pentru alegerile locale
din anul 2000
În temeiul art. 104 alin. (1) din Legea nr. 70/1991 privind alegerile
locale, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Se aprobã modelul listelor electorale pentru alegerile
locale din anul 2000, potrivit anexelor nr. 1Ñ7 care fac parte integrantã din
prezenta hotãrâre.
PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Ministrul funcþiei publice,
Ioan Onisei,
secretar de stat
Bucureºti, 18 aprilie 2000.
Nr. 297.
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ANEXA Nr. 1

Ñ model Ñ

ROMÂNIA

Circumscripþia electoralã nr. ÉÉ
.......................................................

JUDEÞUL ..........................................

(municipiu, oraº, comunã)

Municipiul, oraºul ..............................

Secþia de votare nr. É.............É

Strada ................................................
Comuna ............................................
Satul ..................................................

LISTA ELECTORALÃ

pentru alegerea consiliului local, a primarului ºi a consiliului judeþean

Nr.
crt.

Numele ºi prenumele alegãtorului

Data naºterii

Domiciliul
(nr. casei, bloc,
apartament)

Semnãtura alegãtorului

Observaþii

É
É
É
É
É
É
É
É
É
É
É
É
É
É
É
É
É
É
É

Primar,

Secretar,

NOTÃ:

Ñ Lista electoralã se întocmeºte de primar pe baza listei electorale permanente.
Ñ La rubrica ”ObservaþiiÒ se vor trece seria ºi numãrul actului de identitate.
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ANEXA Nr. 2

Ñ model Ñ

ROMÂNIA
MUNICIPIUL BUCUREªTI
Sectorul ...........................................
Strada ..............................................

Circumscripþia electoralã
a municipiului Bucureºti
Circumscripþia electoralã nr. .........
Sectorul ..........................................
Secþia de votare nr. .....................

LISTA ELECTORALÃ

pentru alegerea consiliului local al sectorului, a Consiliului General al Municipiului Bucureºti,
a primarului sectorului ºi a primarului general al municipiului Bucureºti
Nr.
crt.

Numele ºi prenumele alegãtorului

Data naºterii

Domiciliul
(nr. casei, bloc,
apartament)

Semnãtura alegãtorului

Observaþii

É
É
É
É
É
É
É
É
É
É
É
É
É
É
É
É
É
É
É
É
É
É
É
É
Primar,

Secretar,

NOTÃ:

Ñ Lista electoralã se întocmeºte de primar pe baza listei electorale permanente.
Ñ La rubrica ”ObservaþiiÒ se vor trece seria ºi numãrul actului de identitate.
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ANEXA Nr. 3

Ñ model Ñ

ROMÂNIA
JUDEÞUL ................................................
Municipiul, oraºul, comuna ÉÉ.........É
Sectorul municipiului Bucureºti ......ÉÉ

LISTA SUPLIMENTARÃ
Circumscripþia electoralã nr. ÉÉ
.......................................................
(municipiu, sector, oraº, comunã)

Secþia de votare nr. É.............É

LISTA ELECTORALÃ

pentru alegerea consiliului local, a primarului ºi a consiliului judeþean

Nr.
crt.

Numele ºi prenumele alegãtorului

Data naºterii

Reºedinþa alegãtorului

Semnãtura alegãtorului

Observaþii

É
É
É
É
É
É
É
É
É
É
É
É
É
É
É
É
É
É
É
É

Primar,

Secretar,

NOTÃ:

Ñ
Ñ
identitate.
Ñ
General al
Ñ

Lista suplimentarã cuprinde numai alegãtorii cu reºedinþa în localitatea respectivã.
Rubrica ”Reºedinþa alegãtoruluiÒ se va completa conform menþiunii de stabilire a reºedinþei, înscrisã în actul de
La municipiul Bucureºti se va scrie: Lista electoralã pentru alegerea consiliului local al sectorului, a Consiliului
Municipiului Bucureºti, a primarului sectorului ºi a primarului general al municipiului Bucureºti.
La rubrica ”ObservaþiiÒ se vor trece seria ºi numãrul actului de identitate.
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ANEXA Nr. 4

Ñ model Ñ

ROMÂNIA
JUDEÞUL ................................................
Municipiul, oraºul, comuna ÉÉ.........É
Sectorul municipiului Bucureºti ......ÉÉ

LISTA SUPLIMENTARÃ
Circumscripþia electoralã nr. ÉÉ
.......................................................
(municipiu, sector, oraº, comunã)

Secþia de votare nr. É.............É

LISTA ELECTORALÃ

pentru alegerea consiliului local, a primarului ºi a consiliului judeþean
Nr.
crt.

Numele ºi prenumele alegãtorului

Data naºterii

Reºedinþa sau, dupã caz,
domiciliul alegãtorului

Semnãtura alegãtorului

Observaþii

É
É
É
É
É
É
É
É
É
É
É
É
É
É
É
É
É
É
É

Preºedintele biroului electoral,

NOTÃ:
Ñ Lista suplimentarã se completeazã de preºedintele biroului electoral al secþiei de votare, în ziua alegerilor.
Ñ Rubrica ”Reºedinþa sau, dupã caz, domiciliul alegãtoruluiÒ se va completa conform menþiunii de stabilire a
reºedinþei, respectiv a domiciliului, înscrisã în actul de identitate.
Ñ La municipiul Bucureºti se va scrie: Lista electoralã pentru alegerea consiliului local al sectorului, a Consiliului
General al Municipiului Bucureºti, a primarului sectorului ºi a primarului general al municipiului Bucureºti.
Ñ La rubrica ”ObservaþiiÒ se vor trece seria ºi numãrul actului de identitate.
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ANEXA Nr. 5

Ñ model Ñ

ROMÂNIA
JUDEÞUL ................................................
Municipiul, oraºul, comuna ÉÉ.........É
Sectorul municipiului Bucureºti ......ÉÉ

LISTA SEPARATÃ
Circumscripþia electoralã nr. ÉÉ
.......................................................
(municipiu, sector, oraº, comunã)

Secþia de votare nr. É.............É

LISTA ELECTORALÃ

cuprinzând alegãtorii care voteazã pe bazã de adeverinþã privind exercitarea dreptului de vot

Nr.
crt.

Numele ºi prenumele alegãtorului

Data naºterii

Domiciliul alegãtorului
(nr. casei, bloc,
apartament)

Semnãtura alegãtorului

Observaþii

É
É
É
É
É
É
É
É
É
É
É
É
É
É
É
É
É
É
É

Preºedintele biroului electoral,

NOTÃ:

Ñ La rubrica ”Domiciliul alegãtoruluiÒ se va trece domiciliul conform actului de identitate.
Ñ La rubrica ”ObservaþiiÒ se vor trece numãrul adeverinþei ºi organul emitent.
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ANEXA Nr. 6

Ñ model Ñ

ROMÂNIA
JUDEÞUL ................................................
Municipiul, oraºul, comuna ....................
Sectorul municipiului Bucureºti ..............
Numãrul unitãþii militare .........................

LISTA SPECIALÃ
Circumscripþia electoralã nr. ÉÉ
.......................................................
(municipiu, sector, oraº, comunã)

Secþia de votare nr. É.............É

LISTA ELECTORALÃ

cuprinzând militarii în termen care voteazã la alegerile locale

Nr.
crt.

Numele ºi prenumele alegãtorului

Data naºterii

Semnãtura alegãtorului

Observaþii

É
É
É
É
É
É
É
É
É
É
É
É
É
É
É
É
É
É
É
É
É

Comandantul unitãþii,
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ANEXA Nr. 7

Ñ model Ñ

ROMÂNIA
JUDEÞUL ................................................
Municipiul, oraºul, comuna ÉÉ.........É
Sectorul municipiului Bucureºti ......ÉÉ

LISTA SPECIALÃ
Circumscripþia electoralã nr. ÉÉ
.......................................................
(municipiu, sector, oraº, comunã)

Secþia de votare nr. É.............É

LISTA ELECTORALÃ

cuprinzând militarii în termen care voteazã la alegerile locale la domiciliu

Nr.
crt.

Numele ºi prenumele alegãtorului

Data naºterii

Semnãtura alegãtorului

Observaþii

É
É
É
É
É
É
É
É
É
É
É
É
É
É
É
É
É
É
É
É
É

Preºedintele biroului electoral,

NOTÃ:

La rubrica ”ObservaþiiÒ se vor trece seria ºi numãrul carnetului de serviciu militar, precum ºi organul emitent.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind numerotarea circumscripþiilor electorale judeþene
pentru alegerile locale din anul 2000
În temeiul prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 70/1991 privind
alegerile locale, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Articol unic. Ñ Se aprobã numerotarea circumscripþiilor electorale
judeþene pentru alegerile locale din anul 2000, potrivit anexei care face
parte integrantã din prezenta hotãrâre.
PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Ministrul funcþiei publice,
Ioan Onisei,
secretar de stat
Bucureºti, 18 aprilie 2000.
Nr. 298.

ANEXÃ
NUMEROTAREA

circumscripþiilor electorale judeþene pentru alegerile locale din anul 2000
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Numãrul circumscripþiei electorale

Circumscripþia
Circumscripþia
Circumscripþia
Circumscripþia
Circumscripþia
Circumscripþia
Circumscripþia
Circumscripþia
Circumscripþia
Circumscripþia
Circumscripþia
Circumscripþia
Circumscripþia
Circumscripþia
Circumscripþia
Circumscripþia
Circumscripþia
Circumscripþia
Circumscripþia
Circumscripþia
Circumscripþia
Circumscripþia
Circumscripþia
Circumscripþia
Circumscripþia
Circumscripþia
Circumscripþia

electoralã
electoralã
electoralã
electoralã
electoralã
electoralã
electoralã
electoralã
electoralã
electoralã
electoralã
electoralã
electoralã
electoralã
electoralã
electoralã
electoralã
electoralã
electoralã
electoralã
electoralã
electoralã
electoralã
electoralã
electoralã
electoralã
electoralã

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Denumirea circumscripþiei electorale

Alba
Arad
Argeº
Bacãu
Bihor
Bistriþa-Nãsãud
Botoºani
Braºov
Brãila
Buzãu
Caraº-Severin
Cãlãraºi
Cluj
Constanþa
Covasna
Dâmboviþa
Dolj
Galaþi
Giurgiu
Gorj
Harghita
Hunedoara
Ialomiþa
Iaºi
Ilfov
Maramureº
Mehedinþi
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Nr.
crt.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Numãrul circumscripþiei electorale

Circumscripþia
Circumscripþia
Circumscripþia
Circumscripþia
Circumscripþia
Circumscripþia
Circumscripþia
Circumscripþia
Circumscripþia
Circumscripþia
Circumscripþia
Circumscripþia
Circumscripþia
Circumscripþia

electoralã
electoralã
electoralã
electoralã
electoralã
electoralã
electoralã
electoralã
electoralã
electoralã
electoralã
electoralã
electoralã
electoralã

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Denumirea circumscripþiei electorale

Mureº
Neamþ
Olt
Prahova
Satu Mare
Sãlaj
Sibiu
Suceava
Teleorman
Timiº
Tulcea
Vaslui
Vâlcea
Vrancea
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