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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a art. 77 alin. (1)Ñ(7)
din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicatã, astfel cum a fost modificat
prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 28/2000
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. II din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 28/2000 pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicatã, cu modificãrile
ulterioare,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Se aprobã Normele metodologice de
aplicare a art. 77 alin. (1)Ñ(7) din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicatã, astfel cum a fost modificat

prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 28/2000*),
prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta
hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Bucureºti, 2 mai 2000.
Nr. 336.

Contrasemneazã:
Ministrul funcþiei publice,
Vlad Roºca
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº

*) Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 28/2000 a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 13 aprilie 2000.
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ANEXÃ
NORME METODOLOGICE

de aplicare a art. 77 alin. (1)Ñ(7) din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicatã,
astfel cum a fost modificat prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 28/2000
Art. 1. Ñ Pentru repartizarea mandatelor de consilier, în
prima etapã biroul electoral de circumscripþie va stabili:
a) un coeficient electoral care este egal cu numãrul
întreg, fãrã zecimale ºi nerotunjit, rezultat din împãrþirea
numãrului total de voturi valabil exprimate la numãrul total
al consilierilor din circumscripþia electoralã respectivã, stabilit potrivit legii;
b) o limitã de 5% din numãrul total al voturilor valabil
exprimate în circumscripþia electoralã respectivã, care este
egalã cu numãrul întreg, fãrã zecimale ºi nerotunjit, rezultat
prin înmulþirea cu 0,05 a numãrului total de voturi valabil
exprimate în circumscripþia electoralã respectivã.
Art. 2. Ñ În etapa a doua biroul electoral de circumscripþie va determina pragul electoral care este egal cu cel
mai mic numãr dintre cele douã numere calculate potrivit
art. 1 lit. a) ºi b).
Art. 3. Ñ În etapa a treia biroul electoral de circumscripþie va determina punctajul electoral pentru fiecare partid, formaþiune politicã, alianþã politicã, alianþã electoralã
sau candidat independent. Punctajul electoral este egal cu
numãrul întreg fãrã zecimale ºi nerotunjit, rezultat din
împãrþirea numãrului de voturi valabil exprimate în favoarea
fiecãruia la coeficientul electoral.
Art. 4. Ñ (1) În etapa a patra biroul electoral de circumscripþie va repartiza:
a) un numãr de mandate egal cu punctajul electoral
determinat potrivit art. 3 pentru fiecare partid, formaþiune
politicã, alianþã politicã sau alianþã electoralã, în limita
numãrului de candidaþi de pe lista fiecãruia;
b) câte un mandat pentru fiecare candidat independent
care a obþinut un numãr de voturi valabil exprimate în
favoarea sa cel puþin egal cu coeficientul electoral.
(2) Biroul electoral de circumscripþie va repartiza mandate numai pentru partidele, formaþiunile politice, alianþele
politice sau alianþele electorale care au obþinut un numãr
de voturi valabil exprimate în favoarea fiecãruia cel puþin
egal cu pragul electoral ºi numai pentru acei candidaþi
independenþi care au obþinut un numãr de voturi valabil
exprimate în favoarea ficãruia cel puþin egal cu coeficientul electoral.
Art. 5. Ñ (1) În etapa a cincea biroul electoral de circumscripþie va determina:
a) numãrul mandatelor rãmase nerepartizate, care este
egal cu diferenþa dintre numãrul total al consilierilor din circumscripþia electoralã respectivã, stabilit potrivit legii, ºi
numãrul total al mandatelor repartizate potrivit art. 4;
b) numãrul de voturi neutilizate, corespunzãtor fiecãrui
partid, formaþiune politicã, alianþã politicã, alianþã electoralã
sau candidat independent, care este egal cu numãrul de
voturi valabil exprimate în favoarea fiecãruia, din care se
scade produsul dintre coeficientul electoral ºi numãrul de
mandate atribuite fiecãruia potrivit art. 4.

(2) Biroul electoral de circumscripþie va întocmi o listã
care va cuprinde fiecare partid, formaþiune politicã, alianþã
politicã sau alianþã electoralã care a depãºit pragul electoral, în ordinea descrescãtoare a numãrului de voturi neutilizate corespunzãtor fiecãruia.
Art. 6. Ñ (1) În limita numãrului de mandate rãmase
nerepartizate, în etapa a ºasea biroul electoral de circumscripþie va repartiza câte un mandat, conform ordinii din
lista prevãzutã la art. 5 alin. (2), pentru fiecare partid,
formaþiune politicã, alianþã politicã sau alianþã electoralã
înscrisã în listã.
(2) Operaþiunea prevãzutã la alin. (1) se repetã, în ordinea listei prevãzute la art. 5 alin. (2), pânã la epuizarea
mandatelor rãmase nerepartizate.
(3) În cazul în care un partid, o formaþiune politicã,
alianþã politicã sau alianþã electoralã se aflã în situaþia
prevãzutã la alin. (1) sau (2) ºi nu mai are candidat în
listã cãruia sã îi atribuie mandatul, atunci mandatul respectiv se va repartiza partidului, formaþiunii politice, alianþei
politice sau alianþei electorale care a fost înscrisã la poziþia
urmãtoare în lista prevãzutã la art. 5 alin. (2).
(4) În cazul în care douã sau mai multe partide,
formaþiuni politice, alianþe politice sau alianþe electorale au
acelaºi numãr de voturi rãmase neutilizate înainte de atribuirea ultimului mandat rãmas de repartizat, acesta va fi
atribuit partidului, formaþiunii politice, alianþei politice sau
alianþei electorale care a obþinut numãrul cel mai mare de
voturi valabil exprimate; dacã acestea au acelaºi numãr de
voturi valabil exprimate, atribuirea mandatului se va face
prin tragere la sorþi.
Art. 7. Ñ (1) În situaþia în care:
a) nici un partid, nici o formaþiune politicã, alianþã politicã sau alianþã electoralã nu a realizat pragul electoral;
sau
b) nici un partid, nici o formaþiune politicã, alianþã politicã sau alianþã electoralã care este înscrisã în lista
prevãzutã la art. 5 alin. (2) ºi se aflã în situaþia prevãzutã
la art. 6 alin. (1) sau (2), dar nu mai are candidat în listã
cãruia sã-i atribuie mandatul, atunci biroul electoral de circumscripþie va întocmi o altã listã care va cuprinde fiecare
partid, formaþiune politicã, alianþã politicã sau alianþã electoralã ori candidat independent, în ordinea descrescãtoare a
numãrului de voturi valabil exprimate în favoarea fiecãruia,
pe care o va utiliza pentru a repartiza fiecãruia, pânã la
epuizarea numãrului de mandate stabilit potrivit legii, câte
un mandat, în succesiunea în care a fost înscris în
aceastã listã.
(2) Dacã douã sau mai multe partide, formaþiuni politice,
alianþe politice, alianþe electorale sau candidaþi independenþi
se aflã în situaþia prevãzutã la alin. (1) ºi au acelaºi numãr
de voturi valabil exprimate, atribuirea mandatului respectiv
se va face prin tragere la sorþi.
Art. 8. Ñ Procedura de repartizare a mandatelor de
consilier este prezentatã în modelele prevãzute în anexele
A, B ºi C la prezentele norme metodologice.
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Procedura de repartizare
a mandatelor de consilier pentru colectivitatea localã care are cel mult 20.000 cetãþeni (model)

ANEXA A
la normele metodologice
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Procedura de repartizare
a mandatelor de consilier pentru colectivitatea localã care are cel puþin 20.001 cetãþeni (model)

Procedura de repartizare
a mandatelor de consilier pentru colectivitatea localã care are cel puþin 20.001 cetãþeni (model)

ANEXA C
la normele metodologice

ANEXA B
la normele metodologice
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind acordarea unui ajutor de urgenþã
În temeiul art. 22 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Se aprobã acordarea unui ajutor de
urgenþã în sumã de 7 milioane lei, din fondurile
prevãzute cu aceastã destinaþie în bugetul Ministerului

Muncii ºi Protecþiei Sociale, familiei domnului Nistor
Stelian, domiciliat în satul Cerneþi, comuna ªimian,
judeþul Mehedinþi.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Smaranda Dobrescu
p. Ministrul finanþelor,
Sebastian Vlãdescu,
secretar de stat
Ministrul funcþiei publice,
Vlad Roºca
Bucureºti, 2 mai 2000.
Nr. 338.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind acordarea unor ajutoare de urgenþã
În temeiul art. 22 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Se aprobã acordarea unor ajutoare de
urgenþã în valoare totalã de 95,5 milioane lei, din fondurile
prevãzute cu aceastã destinaþie în bugetul Ministerului

Muncii ºi Protecþiei Sociale, familiilor din oraºul Petrila,
judeþul Hunedoara, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Contrasemneazã:
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Smaranda Dobrescu
p. Ministrul finanþelor,
Sebastian Vlãdescu,
secretar de stat
Ministrul funcþiei publice,
Vlad Roºca

Bucureºti, 2 mai 2000.
Nr. 339.
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ANEXÃ

Nr.

Beneficiarul

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.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Aboboaie Octavian
Avram Elena Voichiþa
Avram Gheorghe
Bârsan Ilie-Alin
Beldie Lãcrãmioara
Bercea Ioana Florica
Buzilã Ioana Gheorghe
Caldãraru Florin
Cãlin Florina
Cioaba Vasile
Ciurui Aurelia
Cocoºatu Stelian
Cozac Alexandru Daniel
Dãnilã Brînduº-Dumitru
Dãnilã Neacºu-Gheorghe
Dãnilã Ionel
Donþu Victor
Dumitraºcu Vasile
Epure Profira
Gîtlan Maria Daniela
Gîtlan Lucreþia Aurica
Gorcsi Elemer
Hampo Iosif
Iftode Gheorghe
Ignat Vasile
Kolozsi Dorina
Lãcãtuºu Leonard
Lupu Ilie-Aurel
Mailat ªandor
Matca Boja Elena
Moldovan Gheorghe
Motocea Avram
Muntean Constantin
Muntean Ana-Maria
Piele Ion
Poruºcã Ioana Emilia
Pravãþ Jana
Rãduca Ilie
Rusu Constanþa
Simina Doru Marius
Sprînceanã Nistor
Tãzlãoanu Lazãr Liviu
Tuicã Petre
Valc Victoria Lia
Vlas Vasile
TOTAL:

Str.
Str.
Str.
str.
str.
str.
str.
str.
Str.
Str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
Str.
str.
Str.
Str.
str.
Str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
Str.
Str.
str.
str.
Str.
str.
Str.
str.
Str.
str.
str.
Str.
Str.
Str.
str.
str.

Adresa

Suma acordatã

(oraºul Petrila)

(milioane lei)

Minei bl.10, ap.32
Muncii bl.B14, ap.8
Muncii bl.B9, ap.30
Mihai Eminescu bl.A2, ap.3
22 Decembrie bl.4, ap.46
8 Martie bl.52, ap.49
Tudor Vladimirescu bl.86, ap.42
8 Martie bl.27, ap.94
Parângului nr.16, ap.12
Minei bl.23, ap.4
8 Martie bl.55, ap.31
8 Martie bl.23, ap.23
8 Martie bl.43, ap.13
Roºia nr.5, ap.1
Avram Iancu nr.2, ap.1
8 Martie bl.31, ap.4
8 Martie bl.3, ap.26
Republicii bl.115, ap.8
8 Martie bl.44, ap.23
Muncii bl.B9, ap.27
Muncii bl.7, ap.5
8 Martie bl.53, ap.7
Republicii bl.107, ap.47
8 Martie bl.41, ap.22
8 Martie bl.27, ap.66
22 Decembrie bl.4, ap.25
Mihail Sadoveanu bl.2, ap.8
8 Martie bl.10, ap.49
8 Martie bl.12, ap.39
Republicii bl.110, ap.25
Minei bl.30, ap.16
Alexandru Sahia bl.15A, ap.9
8 Martie bl.20, ap.62
Muncii bl.1, ap.8
8 Martie bl.32, ap.1
Parângului nr.18, ap.13
Alexandru Sahia bl.15E, ap.4
Republicii bl.103A, ap.36
8 Martie bl.13, ap.42
8 Martie bl.55, ap.12
Muncii bl.30, ap.36
Muncii bl.B12, ap.7
Republicii bl.55, ap.73
Avram Iancu nr.1, ap.2
Alexandru Sahia bl.33, ap.81

1,5
1,5
1,5
1,5
3,5
1,5
2
2,5
3
2
1
1,5
2
1,5
2
1,5
2
1,5
3
2
3,5
1,5
1
2,5
1
2
2
1
1
1,5
1,5
1,5
3,5
4
3
3
2,5
1
4
3
4,5
2,5
1,5
3,5
1
95,5
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind acordarea unor ajutoare de urgenþã
În temeiul art. 22 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Articol unic. Ñ Se aprobã acordarea unor ajutoare de
urgenþã în valoare totalã de 106 milioane lei, din fondurile
prevãzute cu aceastã destinaþie în bugetul Ministerului

Muncii ºi Protecþiei Sociale, familiilor din oraºul Lupeni,
judeþul Hunedoara, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Smaranda Dobrescu
p. Ministrul finanþelor,
Sebastian Vlãdescu,
secretar de stat
Ministrul funcþiei publice,
Vlad Roºca
Bucureºti, 2 mai 2000.
Nr. 340.

ANEXÃ

Nr.
crt.

Beneficiarul

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.

Rostaº Dionisie Constantin
Mihai Constantin
Demeter Adalbert
Ciurar Remus
Zamfir Radu
Calo Florin Cristian
Bosa Augustin
Nazarie Dumitru
Grito Iosif
Calo Trifan
Fieraru Ion
Aniºor Alexandru
Pop Romulus
Radu Dinu-Pompiliu
Cãrãmizaru Constantin
Calo Ilie
Mureºan Elena
Fulop Arcadie
Kocsik Eugen
Anghel Tomiþã-Cornel
Calo Teodor-Tiberiu
Bãiºan Marian
Rad Avram
Csorba Zoltan
Geambaºu Lucian
Toma Nicolae
Petre Marcian
TOTAL:

Adresa
(oraºul Lupeni)

str. Bãrbãteni nr.6, ap.101
Str. Viitorului nr. 30,bl. D12, ap.53
Str. Tineretului nr.11, bl.D4, ap.17
str. Bãrbãteni nr.6, ap.101
Str. Viitorului nr.13, ap.11
Str. Trandafirilor nr.4, bl.11, ap.48
Str. Viitorului nr.26, bl.J1, ap.30
Str. Fluierului nr.6
Str. Crinilor nr.6, bl.27, ap.27
Aleea Gorunului bl.1, ap.2
Str. Viitorului bl.E4, ap.23
str. Bãrbãteni nr.6, bl.17, ap.108
str. Gheorghe ªincai nr.2, bl.200, ap.3
Str. Viitorului nr.38, bl.K1, ap.15
Str. Viitorului nr.3, bl.L2, ap.2
Str. Viitorului nr.5, bl.5, ap.80
Str. Parângului bl.D5, ap.17
Str. Tineretului nr.7, bl.D2, ap.16
Str. Tineretului nr.17
Str. Tineretului nr.4, bl.L3, ap.23
Str. Viitorului nr.46, bl.M1B, ap.49
Str. Pãcii nr.14, bl.31, ap.58
str. Bãrbãteni nr.24, bl.25, ap.34
str. Tudor Vladimirescu nr.43, bl.B3, ap.2
Str. Trandafirilor nr.6, bl.6, ap.39
Str. Viitorului nr.24, bl.K4, ap.61
str. Bãrbãteni nr.6, bl.17, ap.101

Suma acordatã
(milioane lei)

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
106
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind eliberarea din funcþia de prefect al judeþului Prahova
În temeiul dispoziþiilor art. 106 alin. (3) din Legea administraþiei publice locale nr. 69/1991, republicatã,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e

:

Articol unic. Ñ Domnul Romeo Octavian Hanganu
se elibereazã, la cerere, din funcþia de prefect al

judeþului Prahova începând cu data de 28 aprilie
2000.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul funcþiei publice,
Vlad Roºca
Bucureºti, 2 mai 2000.
Nr. 351.
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