PARTEA I

Anul 177 (XXI) — Nr. 696

Vineri, 16 octombrie 2009

LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

SUMAR

Nr.

Pagina
DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE

Decizia nr. 1.081 din 8 septembrie 2009 referitoare la excepția
de neconstituționalitate a prevederilor art. 19 și ale
art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și
actele de identitate ale cetățenilor români..................

2–3

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
1.209. — Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului
nr. 1.626/2008 privind aprobarea activității pentru care
se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din
sectorul vegetal în anul 2009, a cuantumului sprijinului
financiar, precum și a sumei totale alocate acestei
activități ......................................................................

4

1.211. — Hotărâre privind stabilirea pentru anul 2009 a
cuantumului plăților directe unice pe suprafață, plăților
naționale directe complementare, plăților pentru culturi
energetice și plăților separate pentru zahăr, care se
acordă în agricultură în sectorul vegetal ....................

4–7

1.220. — Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale
parțiale pentru alegerea primarului municipiului
Mediaș, județul Sibiu ..................................................

8

1.221. — Hotărâre pentru aprobarea Programului
calendaristic privind realizarea acțiunilor referitoare la
organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale
pentru primarul municipiului Mediaș, județul Sibiu, din
data de 22 noiembrie 2009 ........................................

8–15

2

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 696/16.X.2009

DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A Nr. 1.081
din 8 septembrie 2009

referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 19 și ale art. 27 din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate
ale cetățenilor români
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Acsinte Gaspar
Puskás Valentin Zoltán
Tudorel Toader
Augustin Zegrean
Antonia Constantin
Claudia-Margareta Krupenschi

— președinte
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— procuror
— magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate
a dispozițiilor „art. 19 și art. 27 din Legea nr. 290/2005” pentru
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005
privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale
cetățenilor români, excepție ridicată de Verone Adrian Rădulescu
în Dosarul nr. 46.380/3/2008 al Tribunalului București — Secția
a IX-a contencios administrativ și fiscal.
La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care
procedura de citare a fost legal îndeplinită.
Magistratul-asistent informează Curtea asupra faptului că
autorul excepției de neconstituționalitate a transmis la dosarul
cauzei precizări în sensul admiterii acesteia.
Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții
Constituționale acordă cuvântul reprezentantului Ministerului
Public. Acesta pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a
excepției, susținând în acest sens că textele de lege criticate nu
conțin norme discriminatorii în funcție de criteriile cuprinse la
art. 4 alin. (2) și art. 16 alin. (1) din Constituție și nici nu au
legătură cu dreptul la libera circulație, invocat de autorul
excepției.
C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:
Prin Încheierea din 4 februarie 2009, pronunțată în Dosarul
nr. 46.380/3/2008, Tribunalul București — Secția a IX-a
contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea
Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a
dispozițiilor „art. 19 și art. 27 din Legea nr. 290/2005” pentru
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005
privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate
ale cetățenilor români.
Excepția a fost ridicată de Verone Adrian Rădulescu într-o
cauză de contencios administrativ având ca obiect un litigiu
privind funcționarii publici.
În motivarea excepției de neconstituționalitate se arată
că textele de lege criticate instituie o discriminare pe criterii de
avere, în sensul că beneficiază de carte de identitate
permanentă, și nu doar provizorie, numai persoanele care pot
face dovada domiciliului. Astfel sunt afectate drepturile la
egalitate, la libera circulație și accesul liber la justiție ale
cetățeanului român, în special în condițiile în care legea
„nu conține niciun articol care să permită rezolvarea în instanță
a unor situații speciale”, cum ar fi stabilirea pe cale
judecătorească a titlului de proprietate asupra unui imobil.
Tribunalul București — Secția a IX-a contencios
administrativ și fiscal apreciază că niciunul dintre textele de

lege criticate nu contravine prevederilor constituționale invocate,
sens în care s-a pronunțat și Curtea Constituțională prin Decizia
nr. 1.125/2008.
Potrivit dispozițiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor
două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului
Poporului, pentru a-și formula punctele de vedere cu privire la
excepția de neconstituționalitate ridicată.
Guvernul consideră că excepția de neconstituționalitate este
neîntemeiată. Dispozițiile legale criticate nu stabilesc nicio
discriminare a cetățenilor români după cum aceștia dețin sau nu
proprietăți ori după cum aceștia au sau nu domiciliul în țară.
Totodată, cartea de identitate și cartea de identitate provizorie
îndeplinesc același rol și conferă titularului lor aceleași drepturi.
Avocatul Poporului consideră că dispozițiile art. 19 și ale
art. 27 din Legea nr. 290/2005 sunt constituționale. Domiciliul
persoanei nu se regăsește printre criteriile prevăzute la art. 4
alin. (2) din Constituție pe baza cărora pot opera diverse
diferențieri între persoane aflate în aceeași situație juridică,
astfel că în cauză nu se pune problema unei adevărate
discriminări. Totodată, libertatea de circulație, pretins încălcată,
nu se poate desfășura decât potrivit unor reguli, cu îndeplinirea
și respectarea unor condiții stabilite de lege. Apreciază că
prevederile art. 11, 21 și 44 din Legea fundamentală nu au
incidență în cauză.
Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de
neconstituționalitate până la data întocmirii raportului.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de
judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale
criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea
nr. 47/1992, reține următoarele:
Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este
competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție,
precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea
nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.
Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie,
potrivit încheierii de sesizare și motivării autorului, dispozițiile
„art. 19 și art. 27 din Legea nr. 290/2005” pentru aprobarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind
evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale
cetățenilor români, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 959 din 28 octombrie 2005. În realitate, obiectul
excepției îl constituie dispozițiile art. 19 și ale art. 27 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența,
domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 641 din
20 iulie 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr. 290/2005. Ulterior adoptării acestei legi, textele de lege
criticate au suferit următoarele modificări și completări: art. 19
alin. (2) — modificat de art. I pct. 5 din Legea nr. 243/2009,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 445 din
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29 iunie 2009, art. 27 alin. (1) lit. b) — modificat de art. I pct. 4
din Legea nr. 252/2007, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 506 din 27 iulie 2007, art. 27 alin. (1)
lit. d) — modificat de art. I pct. 7 din Legea nr. 243/2009, iar
alin. (2) și (3) ale art. 27 au fost introduse prin articolul
unic al Legii nr. 53/2007, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 192 din 20 martie 2007. În prezent,
textele criticate au următoarea redactare:
Art. 19. — „(1) Cartea de identitate provizorie se eliberează
în următoarele cazuri:
a) când persoana fizică nu posedă toate documentele
necesare pentru eliberarea cărții de identitate;
b) în cazul cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, care
locuiesc temporar în România.
(2) Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de
valabilitate se stabilește de serviciul public comunitar de
evidență a persoanelor și nu poate fi mai mic de 30 de zile sau
mai mare de un an.”
Art. 27. — „(1) Dovada domiciliului se poate face cu unul
dintre următoarele documente:
a) acte încheiate în condițiile de validitate prevăzute de
legislația română în vigoare, privind titlul locativ;
b) declarația scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau
juridică, de primire în spațiu, însoțită de unul dintre documentele
prevăzute la lit. a);
c) declarația pe propria răspundere a solicitantului, însoțită
de nota de verificare a polițistului de ordine publică, prin care se
certifică existența unui imobil, faptul că solicitantul locuiește
efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate
prezenta documentele prevăzute la lit. a) și b); pentru minorii și
persoanele fizice puse sub interdicție, declarația se dă și se
semnează de către părinți sau de către reprezentanții lor legali;
d) documentul eliberat de primării, din care să rezulte că
solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris
în Registrul agricol.
(2) Serviciul public comunitar de evidență a persoanei pe
raza căruia se află ultimul domiciliu înscris în actul de identitate
al solicitantului este obligat să comunice la cererea cetățenilor
români, în termen de două zile lucrătoare, datele referitoare la
domiciliile avute în România de către persoana respectivă și
orice mențiune privind starea civilă, aflate în evidența acestuia,
începând cu data de 1 ianuarie 2000.
(3) Pentru datele menționate la alin. (2), referitoare la
perioada anterioară anului 2000, termenul de comunicare este
de maximum 20 de zile.”
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Autorul excepției apreciază că aceste dispoziții contravin, în
ordinea invocării lor, prevederilor constituționale ale art. 4 și ale
art. 16 alin. (1) referitoare la principiile nediscriminării și al
egalității în drepturi, art. 21 — Accesul liber la justiție, art. 25 —
Libera circulație și ale art. 11 — Dreptul internațional și dreptul
intern.
Analizând excepția de neconstituționalitate, Curtea
Constituțională constată că o critică de neconstituționalitate
asemănătoare a mai fost supusă controlului său odată cu
pronunțarea Deciziei nr. 1.125 din 16 octombrie 2008 referitoare
la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 19 alin. (1)
lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind
evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale
cetățenilor români, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 789 din 25 noiembrie 2008. Cu acel prilej, Curtea a
reținut că „distincția (privind domiciliul) reglementată de textul
de lege atacat nu folosește decât din punct de vedere
administrativ, pentru o mai eficientă evidență a persoanelor, fără
a afecta drepturile specifice persoanei care are calitatea de
cetățean al României. De altfel, chiar art. 11 alin. (2) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 prevede că prin
act de identitate se înțelege cartea de identitate, precum și
cartea de identitate provizorie și buletinul de identitate, aflat în
termen de valabilitate.”
Curtea constată că, pentru identitate de rațiune, argumentele
prezentate în decizia menționată, care au întemeiat soluția de
respingere a excepției, se mențin și în prezenta cauză.
De asemenea, Curtea mai constată că dispozițiile de lege
criticate nu au nicio legătură cu liberul acces la justiție,
reglementat de art. 21 din Constituție, sau cu libertatea de
circulație, prevăzută de art. 25 din aceasta. Mai mult, prevederile
art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005
reglementează, la alin. (1) lit. a)—c), situațiile în care solicitantul
cărții de identitate poate face dovada domiciliului și prin alte
documente decât cele care atestă titlul locativ sau de proprietate
al acestuia. Cu alte cuvinte, obținerea cărții de identitate nu este
condiționată de situația patrimonială a solicitantului, care ar
trebui să aibă în proprietate un imobil, astfel că nu pot fi primite
criticile autorului excepției referitoare la discriminarea pe criterii
de avere. În același timp, însă, sub aspect administrativ, trebuie
să existe un element stabil de identificare a persoanei care
solicită și deține o carte de identitate, aceasta fiind și esența
reglementării atacate: evidența, domiciliul, reședința și actele de
identitate ale cetățenilor români.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1—3,
al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii
D E C I D E:

Respinge excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 19 și ale art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, excepție ridicată de Verone Adrian
Rădulescu în Dosarul nr. 46.380/3/2008 al Tribunalului București — Secția a IX-a contencios administrativ și fiscal.
Definitivă și general obligatorie.
Pronunțată în ședința publică din data de 8 septembrie 2009.
PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Claudia-Margareta Krupenschi
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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.626/2008 privind aprobarea activității
pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2009,
a cuantumului sprijinului financiar, precum și a sumei totale alocate acestei activități
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 1.626/2008 privind
aprobarea activității pentru care se acordă sprijin financiar
producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2009, a
cuantumului sprijinului financiar, precum și a sumei totale
alocate acestei activități, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 856 din 19 decembrie 2008, se modifică
după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
„Art. 2. — Valoarea totală a sprijinului financiar pentru anul
2009 este de 177.900 mii lei și se asigură de la bugetul de stat,
prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii, Pădurilor și
Dezvoltării Rurale pe anii 2009 și 2010.”
2. Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa la
prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
p. Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, interimar,
Nicolae Giugea,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea
București, 7 octombrie 2009.
Nr. 1.209.
ANEXĂ
(Anexă la Hotărârea Guvernului nr. 1.626/2008)

A C T I V I TAT E A

pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2009,
cuantumul sprijinului financiar și suma totală alocată acestei activități
Sprijin financiar unitar
Denumirea activității

Subvenționarea motorinei utilizate pentru lucrările mecanice de
înființare a culturilor agricole în anul 2009

U.M.

Cuantum

lei/litru

1,00

Sprijin financiar total
(mii lei)

177.900

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind stabilirea pentru anul 2009 a cuantumului plăților directe unice pe suprafață,
plăților naționale directe complementare, plăților pentru culturi energetice și plăților separate
pentru zahăr, care se acordă în agricultură în sectorul vegetal
În conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor
norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a anumitor
sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 și
de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 30 din 19 ianuarie
2009, precum și ale Regulamentului (CE) nr. 691/2009 al Comisiei din 30 iulie 2009 privind acordarea de avansuri, începând cu
data de 16 octombrie 2009, la prima pentru produsele lactate și plățile suplimentare, la plățile pe suprafață pentru culturile arabile,
la plățile directe în temeiul măsurilor stabilite în programele POSEI și în cele privind insulele din Marea Egee, la schema de plată
unică, la plata specifică pentru culturile de orez, la prima pentru plantele proteaginoase, la primele pentru sectoarele ovinelor și
caprinelor, la plățile pentru carnea de vită și mânzat și la schema de plată unică pe suprafață, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, seria L, nr. 199 din 31 iulie 2009,
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având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare
nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul
european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la
Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor
necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul
pescuitului și pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european
agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului
de creditare de către fondurile de garantare, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 12 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură
începând cu anul 2007, și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în
agricultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă cuantumul plăților care se acordă pentru
anul 2009 în sectorul vegetal, ca mecanisme de susținere a
producătorilor agricoli, prin aplicarea următoarelor scheme:
a) schema de plată unică pe suprafață;
b) plăți naționale directe complementare;
c) schema de plată pentru culturi energetice;
d) schema de plată separată pentru zahăr.
Art. 2. — Beneficiarii plăților efectuate în cadrul schemelor
de plată sunt cei prevăzuți în Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți
directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă
în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art. 2

din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de
asociere în agricultură, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare.
Art. 3. — Cuantumul maxim al plăților pentru anul 2009, care
se acordă în sectorul vegetal în cadrul schemelor de plată, este
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 4. — Plățile se fac în lei, la cursul de schimb de
4,218 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală
Europeană în data de 30 septembrie 2009 și publicat în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 236 din
1 octombrie 2009.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
p. Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, interimar,
Nicolae Giugea,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea
București, 7 octombrie 2009.
Nr. 1.211.
ANEXĂ

L I S TA

cuprinzând cuantumul maxim al plăților pentru anul 2009,
care se acordă în sectorul vegetal în cadrul schemelor de plată
Cuantum maxim de plăți (euro/ha)
Specificare

(0)

Schema de plăți naționale
complementare

Schema de
plată
unică pe
suprafață

Decuplate
de producție

Cuplate
de producție

(1)

(2)

(3)

Schema de plată
pentru culturi
energetice

Schema de plată
separată pentru zahăr

(4)

(5)

I. Teren arabil
cereale pentru boabe
grâu comun

71,12

44,64

—

—

—

grâu dur

71,12

44,64

—

—

—

triticale

71,12

44,64

—

—

—

secară

71,12

44,64

—

—

—

orz

71,12

44,64

—

—

—

orzoaică

71,12

44,64

—

—

—

ovăz

71,12

44,64

—

—

—

porumb

71,12

44,64

—

—

—

porumb zaharat

71,12

44,64

—

—

—
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(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

sorg

71,12

44,64

—

—

—

orez

71,12

44,64

—

—

—

mei

71,12

44,64

—

—

—

hrișcă

71,12

44,64

—

—

—

alte cereale pentru boabe

71,12

44,64

—

—

—

plante proteice (leguminoase pentru boabe)
mazăre pentru boabe

71,12

44,64

—

—

—

fasole pentru boabe

71,12

44,64

—

—

—

linte

71,12

44,64

—

—

—

bob

71,12

44,64

—

—

—

lupin

71,12

44,64

—

—

—

alte leguminoase pentru boabe

71,12

44,64

—

—

—

floarea-soarelui

71,12

44,64

—

—

—

rapiță

71,12

44,64

—

—

—

soia

71,12

44,64

—

—

—

in pentru ulei

71,12

44,64

—

—

—

alte oleaginoase

71,12

44,64

—

—

—

in pentru fibră

71,12

44,64

41,74

—

—

cânepă pentru fibră

71,12

44,64

41,74

—

—

tutun

71,12

44,64

2 euro/kg

—

—

fenicul

71,12

44,64

—

—

—

levănțică

71,12

44,64

—

—

—

mentă

71,12

44,64

—

—

—

anason

71,12

44,64

—

—

—

71,12

44,64

—

—

—

alte plante industriale

71,12

44,64

—

—

arahide

71,12

44,64

—

—

—

mac

71,12

44,64

—

—

—

ricin

71,12

44,64

—

—

—

susan

71,12

44,64

—

—

—

șofrănel

71,12

44,64

—

—

—

cartofi timpurii

71,12

44,64

—

—

—

cartofi semitimpurii

71,12

44,64

—

—

—

cartofi târzii

71,12

44,64

—

—

—

alte culturi de cartof

71,12

44,64

—

—

—

—

—

165,89

plante industriale și medicinale

alte plante
aromatice

medicinale

și

plante tuberculifere

plante rădăcinoase
186,76
(142,12+44,64)

sfecla de zahăr

71,12

sfeclă furajeră

71,12

44,64

—

—

—

71,12

44,64

—

—

—

legume proaspete, pepeni
legume proaspete (altele
decât tomatele destinate
procesării)
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

pepeni verzi și galbeni
tomate destinate procesării
căpșun
cicoare
flori și plante ornamentale
pajiști temporare (artificiale,
însămânțate pe teren arabil
pentru mai puțin de 5 ani)
plante de nutreț
loturi semincere
alte culturi în teren arabil
teren necultivat

(0)

71,12
71,12
71,12
71,12
71,12

44,64
44,64
44,64
44,64
44,64

—

—

—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

71,12

44,64
—
—
—
—

—
—
—
—

pășuni naturale
fânețe naturale

71,12
71,12

44,64
—
44,64
—
44,64
—
—
—
II. Pajiști permanente
—
—
—
—
III. Culturi permanente

—
—

—
—

71,12
71,12
71,12
71,12

pomi fructiferi
meri
71,12
peri
71,12
pruni
71,12
caiși și zarzări
71,12
piersici
71,12
cireși și vișini
71,12
gutui
71,12
duzi
71,12
alți pomi fructiferi
71,12
castani, nuci, aluni și alte specii înrudite
castani
71,12
nuci și aluni
71,12
alte specii înrudite
71,12
hamei
71,12
arbuști fructiferi
zmeur
71,12
coacăz
71,12
alți arbuști fructiferi
71,12
pepiniere
pepiniere viticole și plantații
71,12
portaltoi
pepiniere pomicole
71,12
pepiniere forestiere
71,12
alte pepiniere
71,12
alte culturi permanente
teren în pregătire pentru livezi
71,12
teren în pregătire pentru vii
71,12
teren în pregătire pentru alte
71,12
culturi permanente

—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
120,00

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—

—
—

—
—
—

—
—
—

—

—

—

—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—

—

—

—

IV. Vie
vii pe rod cu struguri pentru vin
vii pe rod cu struguri de masă
vii tinere neintrate pe rod
vii
cu
soiuri
hibride
interspecifice pentru vin
rapiță
floarea-soarelui
soia
porumb

71,12
71,12
71,12

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

71,12

—

—

—

—

45,00
45,00
45,00
45,00

—
—
—
—

—
—
—
—

V. Culturi energetice
—
—
—
—
—
—
—
—
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind stabilirea datei alegerilor locale parțiale
pentru alegerea primarului municipiului Mediaș, județul Sibiu
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 9 din Legea
nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată,
cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Se stabilește data de duminică, 22 noiembrie 2009, ca dată
pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru primarul municipiului Mediaș,
județul Sibiu.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul administrației și internelor,
interimar,
Vasile Blaga
București, 14 octombrie 2009.
Nr. 1.220.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Programului calendaristic
privind realizarea acțiunilor referitoare la organizarea
și desfășurarea alegerilor locale parțiale
pentru primarul municipiului Mediaș, județul Sibiu,
din data de 22 noiembrie 2009
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 125 alin. (1)
și al art. 131 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Se aprobă Programul calendaristic privind realizarea
acțiunilor referitoare la organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale pentru
primarul municipiului Mediaș, județul Sibiu, din data de 22 noiembrie 2009,
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul administrației și internelor,
interimar,
Vasile Blaga
Președintele Autorității Electorale Permanente,
Octavian Opriș
București, 14 octombrie 2009.
Nr. 1.221.
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ANEXĂ

PROGRAMUL CALENDARISTIC

privind realizarea acțiunilor referitoare la organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale pentru primarul
municipiului Mediaș, județul Sibiu, din data de 22 noiembrie 2009

Nr.
crt.

Termenul de realizare
potrivit Legii nr. 67/2004
pentru alegerea autorităților
administrației publice locale,
republicată, cu modificările
și completările ulterioare
(articolul)

Acțiunea

Cine realizează acțiunea

Modalitatea de realizare

0

1

2

3

4

1.

Cu cel puțin 35 de zile
înaintea votării
16 octombrie 2009
Art. 9 alin. (2)

2.

Stabilirea și aducerea la cunoștința
publică a datei desfășurării alegerilor

Guvernul

Hotărâre care se publică
în Monitorul Oficial al
României, Partea I

În termen de două zile de Numerotarea circumscripțiilor electorale
la stabilirea datei
alegerilor, dar nu mai
târziu de
17 octombrie 2009
Art. 11 alin. (1)

Prefectul

Prin ordin

3.

Cu o zi înainte de
desemnare
24 octombrie 2009
Art. 24 alin. (5) și (7)

Întocmirea listelor cu magistrați și alți
juriști care participă la tragerea la sorți
pentru desemnarea președintelui biroului
electoral de circumscripție și a locțiitorului
acestuia
Completarea listei prevăzute la art. 24
alin. (5) cu alte persoane care se bucură
de prestigiu în fața locuitorilor, care nu fac
parte din niciun partid politic și au cel
puțin studii medii

Președintele
tribunalului, prefectul,
cu participarea
reprezentanților
partidelor politice
Prefectul, la
propunerea primarilor

4.

Cu cel puțin 24 de ore
înainte de data ședinței
24 octombrie 2009
Art. 24 alin. (8)

Aducerea la cunoștința publică a datei
ședinței în care se va efectua tragerea la
sorți a președintelui biroului electoral de
circumscripție și a locțiitorului acestuia

Președintele
tribunalului

Anunț în presă și
afișare la ușa instanței

5.

În termen de cel mult
10 zile de la stabilirea
datei alegerilor, dar nu
mai târziu de
25 octombrie 2009
Art. 12 și art. 15

Delimitarea și numerotarea secțiilor de
votare; aducerea la cunoștința publică a
delimitării și numerotării secțiilor de
votare și a numerotării circumscripției
electorale

Primarul

Prin dispoziție
Prin afișare

6.

În termen de cel mult
10 zile de la stabilirea
datei alegerilor, cel mai
târziu la
25 octombrie 2009
Art. 24 alin. (5)

Desemnarea președintelui biroului
Președintele
electoral de circumscripție și a locțiitorului tribunalului
acestuia

Tragere la sorți

7.

În termen de 24 de ore
de la solicitare, după
25 octombrie 2009
Art. 24 alin. (11)

Președintele
tribunalului împreună
cu prefectul

În scris

8.

În termen de o zi de la
constituire, dar nu mai
târziu de
26 octombrie 2009
Art. 27

Punerea la dispoziția partidelor politice,
alianțelor politice sau a alianțelor
electorale, la solicitarea scrisă a acestora,
a listei cuprinzând datele necesare ale
președinților birourilor electorale de
circumscripție și ale locțiitorilor acestora,
pentru a fi contactați, precum și adresele
și numerele de telefon ale sediilor
birourilor electorale de circumscripție
Aducerea la cunoștința publică a sediului
biroului electoral de circumscripție și a
programului de activitate al acestuia

Prefectul

Prin afișare și prin orice
alt mijloc de publicitate

10
0
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1

În termen de 24 de ore
de la constituire, dar nu
mai târziu de
26 octombrie 2009
Art. 34 alin. (2)

2

3

4

Completarea biroului electoral de
circumscripție cu reprezentanții propuși
de organizațiile județene ale partidelor
politice parlamentare care depun
candidat la funcția de primar

Președintele biroului
electoral de
circumscripție

În ordinea
descrescătoare a
numărului cumulat de
senatori și deputați ai
fiecărui partid

10. În termen de 24 de ore
de la constituirea biroului
electoral de
circumscripție, dar nu mai
târziu de
26 octombrie 2009
Art. 22 alin. (1)

Comunicarea către biroul electoral de
circumscripție a numărului de alegători
rezultat din listele electorale permanente
și complementare

Primarul

În scris

11.

Formularea contestațiilor privind
Persoanele interesate
desemnarea președintelui biroului
electoral de circumscripție și a locțiitorului
acestuia

În scris

12. În termen de 24 de ore
de la completare, dar nu
mai târziu de
27 octombrie 2009
Art. 39 alin. (1)

Formularea contestațiilor privind
completarea biroului electoral de
circumscripție

În scris

13. În termen de o zi de la
înregistrare, dar nu mai
târziu de
27 octombrie 2009
Art. 31 alin. (6)

Soluționarea contestațiilor privind
Tribunalul
desemnarea președintelui biroului
electoral de circumscripție și a locțiitorului
acestuia

Hotărâre definitivă și
irevocabilă

14. În termen de o zi de la
înregistrare, dar nu mai
târziu de
28 octombrie 2009
Art. 31 alin. (6)

Soluționarea contestațiilor privind
completarea biroului electoral de
circumscripție

Tribunalul

Hotărâre definitivă și
irevocabilă

15. În termen de 5 zile de la
constituirea biroului
electoral de
circumscripție, dar nu mai
târziu de
29 octombrie 2009
Art. 56 alin. (1)

Comunicarea de către partidele politice,
alianțele politice și alianțele electorale
către biroul electoral de circumscripție a
semnelor electorale

Partidele politice,
alianțele politice și
alianțele electorale

În scris

16. În următoarea zi după
expirarea termenului
pentru comunicarea
semnelor electorale
30 octombrie 2009
Art. 56 alin. (7)

Aducerea la cunoștința publică a
semnelor electorale

Biroul electoral de
circumscripție

Prin afișare și prin orice
alt mijloc de publicitate

Centrul Național de
Administrare a Bazelor
de Date privind
Evidența Persoanelor
din cadrul Ministerului
Administrației și
Internelor și Oficiul
Român pentru Imigrări

Proces-verbal

În termen de 24 de ore
de la desemnare, dar nu
mai târziu de
26 octombrie 2009
Art. 39 alin. (1)

17. În termen de 18 zile de la Punerea la dispoziția primarului a listelor
data stabilirii zilei
electorale permanente și a listelor
alegerilor, cel mai târziu
electorale complementare
la data de
2 noiembrie 2009
Art. 16 alin. (1) și art. 221

Persoanele interesate
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1

18. Cel mai târziu cu 20 de
zile înainte de data
desfășurării alegerilor,
dar nu mai târziu de
2 noiembrie 2009
Art. 44 și art. 45

2

DEPUNEREA CANDIDATURILOR

3

4

Partidele politice,
În scris, în 4 exemplare
alianțele politice,
alianțele electorale,
organizațiile cetățenilor
aparținând minorităților
naționale care participă
la alegeri, candidații
independenți

19. Cel mai târziu cu 20 de
zile înaintea datei
alegerilor, dar nu mai
târziu de
2 noiembrie 2009
Art. 65 alin. (6)

Solicitarea acordării timpilor de antenă
către conducerile posturilor de
radiodifuziune și televiziune publice și
private sau, după caz, ale studiourilor
teritoriale ale acestora

Partidele politice,
alianțele politice,
alianțele electorale,
candidații independenți
și organizațiile
cetățenilor aparținând
minorităților naționale

În scris

20. În termen de 24 de ore
de la înregistrare, dar nu
mai târziu de
3 noiembrie 2009
Art. 50 alin. (3)

Afișarea candidaturilor acceptate

Biroul electoral de
circumscripție

Prin afișare la sediul
biroului electoral de
circumscripție

21. În termen de 24 de ore
de la respingere, dar nu
mai târziu de
3 noiembrie 2009
Art. 52 alin. (2)

Formularea de contestații împotriva
respingerii candidaturilor

Candidații, partidele
politice, alianțele
politice sau alianțele
electorale care au
propus candidatura
respectivă

În scris

22. În termen de 24 de ore
de la înregistrare, dar nu
mai târziu de
4 noiembrie 2009
Art. 52 alin. (5)

Soluționarea contestațiilor formulate
împotriva respingerii candidaturilor

Judecătoria

Hotărâre

23. În termen de cel mult 24
de ore de la afișarea
candidaturii, dar nu mai
târziu de
4 noiembrie 2009
Art. 52 alin. (1)

Formularea de contestații împotriva
acceptării unor candidaturi

Cetățenii, partidele
politice, alianțele
politice și alianțele
electorale

În scris

24. În termen de 24 de ore
de la pronunțare, dar nu
mai târziu de
5 noiembrie 2009
Art. 52 alin. (6)

Declararea recursului împotriva hotărârii Candidații, partidele
pronunțate în cazul respingerii candidaturii politice, alianțele
politice și alianțele
electorale care au
propus candidatura
respectivă

În scris

25. În termen de 24 de ore
de la înregistrare, dar nu
mai târziu de
5 noiembrie 2009
Art. 52 alin. (5)

Soluționarea contestațiilor formulate
împotriva acceptării candidaturilor

Hotărâre

26. În termen de 24 de ore
de la pronunțare, dar nu
mai târziu de
6 noiembrie 2009
Art. 52 alin. (6)

Declararea recursului împotriva hotărârii Cetățenii, partidele
pronunțate în cazul acceptării candidaturii politice, alianțele
politice și alianțele
electorale

În scris

27. În termen de 24 de ore
de la înregistrare, dar nu
mai târziu de
6 noiembrie 2009
Art. 52 alin. (6) și (7)

Soluționarea recursului declarat împotriva Tribunalul
hotărârii pronunțate în soluționarea
contestației privind respingerea
candidaturii

Hotărâre definitivă și
irevocabilă

Judecătoria
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2

3

4

28. Până la rămânerea
Comunicarea către prefect a semnelor
definitivă a candidaturilor, electorale în vederea imprimării lor pe
dar nu mai târziu de
buletinele de vot
6 noiembrie 2009
Art. 56 alin. (7)

Biroul electoral de
circumscripție

În scris

29. Până la începerea
Stabilirea locurilor speciale pentru afișaj
campaniei electorale, dar electoral
nu mai târziu de
6 noiembrie 2009
Art. 76 alin. (1)

Primarul

Prin dispoziție

30. În termen de 5 zile de la
primirea listelor electorale
permanente și
complementare, dar nu
mai târziu de
6 noiembrie 2009
Art. 16 alin. (2)

Punerea la dispoziția partidelor politice,
alianțelor politice și alianțelor electorale,
la cererea și pe cheltuiala acestora, a
copiilor de pe listele electorale
permanente, precum și de pe listele
electorale suplimentare

Primarul

În scris

31. În termen de 24 de ore
de la înregistrare, dar nu
mai târziu de
7 noiembrie 2009
Art. 52 alin. (6) și (7)

Soluționarea recursului declarat împotriva Tribunalul
hotărârii pronunțate asupra contestației
privind admiterea candidaturii

32. După expirarea
termenului de depunere a
candidaturilor, la care se
adaugă, dacă este cazul,
termenele prevăzute la
art. 52, dar nu mai târziu
de
7 noiembrie 2009
Art. 53

RĂMÂNEREA DEFINITIVĂ A CANDIDATURILOR

33. Cu 15 zile înainte de data
desfășurării alegerilor
7 noiembrie 2009
Art. 61

ÎNCEPEREA CAMPANIEI ELECTORALE

34. Imediat după rămânerea
definitivă a candidaturilor,
dar nu mai târziu de
8 noiembrie 2009
Art. 55 alin. (8) și (12)

Hotărâre definitivă și
irevocabilă

Biroul electoral de
circumscripție

Proces-verbal

Stabilirea numărului de ordine de pe
buletinele de vot, în prezența
reprezentanților partidelor politice,
alianțelor politice, alianțelor electorale
care depun candidaturi

Președintele biroului
electoral de
circumscripție

Prin tragere la sorți

35. În termen de 24 de ore
de la întocmire, dar nu
mai târziu de
8 noiembrie 2009
Art. 37 alin. (1) lit. f)

Centralizarea candidaturilor depuse de
partidele politice, alianțele politice,
alianțele electorale și organizațiile
cetățenilor aparținând minorităților
naționale și comunicarea situației
centralizate către Societatea Română de
Televiziune și Societatea Română de
Radiodifuziune (după rămânerea
definitivă a candidaturilor)

Biroul electoral de
circumscripție

În scris

36. Cel mai târziu până la
9 noiembrie 2009
Art. 65 alin. (3)

Stabilirea timpilor de antenă pentru
partidele politice parlamentare, alianțele
acestora și organizațiile cetățenilor
aparținând minorităților naționale
reprezentate în Parlament

Societatea Română de
Televiziune și
Societatea Română de
Radiodifuziune

În funcție de ponderea
deținută în Parlament

37. În termen de 24 de ore
de la efectuarea tragerii
la sorți, dar nu mai târziu
de
9 noiembrie 2009
Art. 55 alin. (11)

Comunicarea către prefect a ordinii
pentru înscrierea pe buletinele de vot a
candidaților la funcția de primar, precum
și a ordinii pentru candidații independenți

Președintele biroului
electoral de
circumscripție

În scris
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38. În termen de 24 de ore
de la primirea comunicării
datelor, dar nu mai târziu
de
9 noiembrie 2009
Art. 65 alin. (1) și (2)

Calcularea timpilor de antenă acordați
partidelor politice, alianțelor politice,
alianțelor electorale și candidaților
independenți la serviciile de
radiodifuziune și de televiziune, inclusiv la
studiourile teritoriale ale acestora

39

Întocmirea listei cu juriști și alte persoane Prefectul, la
propuse de primar care au, de regulă, cel propunerea primarului
puțin studii medii și nu fac parte din niciun
partid politic, dintre care vor fi desemnați
președintele biroului electoral al secției
de votare și locțiitorul acestuia

Cel mai târziu la data de
16 noiembrie 2009
Art. 28 alin. (2) și (4)

40. După tipărirea primului
tiraj pentru fiecare tip de
buletin de vot, dar nu mai
târziu de
16 noiembrie 2009
Art. 57 alin. (3)
41. Cel mai târziu cu 5 zile
înainte de data alegerilor
17 noiembrie 2009
Art. 57 alin. (1) și (4)

Societatea Română de
Televiziune și
Societatea Română de
Radiodifuziune

4

În funcție de situația
listelor complete
prezentate

Prezentarea unui exemplar al primului
Prefect
tiraj al fiecărei categorii de buletine de vot
membrilor biroului electoral de
circumscripție

TIPĂRIREA BULETINELOR DE VOT

Biroul electoral de
circumscripție, prin grija
prefectului

42. Cel mai târziu cu 5 zile
Desemnarea președintelui biroului
înainte de data alegerilor, electoral al secției de votare și a
dar nu mai târziu de
locțiitorului acestuia
17 noiembrie 2009
Art. 28 alin. (6)

Președintele
tribunalului

Tragere la sorți

43. În termen de 24 de ore
de la desemnarea
președintelui biroului
electoral al secției de
votare, dar nu mai târziu
de
18 noiembrie 2009
Art. 28 alin. (8)

Comunicarea către președintele biroului
electoral al secției de votare sau, după
caz, către președintele biroului electoral
de circumscripție a reprezentanților
partidelor politice în birourile electorale
ale secțiilor de votare

Organizațiile județene
ale partidelor politice
parlamentare care
depun candidat la
funcția de primar

În scris

44. De îndată ce primește
comunicarea
reprezentanților partidelor
politice în birourile
electorale ale secțiilor de
votare, dar nu mai târziu
de
18 noiembrie 2009
Art. 28 alin. (8)

Comunicarea către președintele biroului
electoral de circumscripție a
reprezentanților partidelor politice în
birourile electorale ale secțiilor de votare

Președintele biroului
electoral de
circumscripție

În scris

45. În termen de 24 de ore
de la desemnarea
președintelui, dar nu mai
târziu de
18 noiembrie 2009
Art. 34 alin. (4)

Completarea biroului electoral al secției
de votare cu reprezentanți propuși de
organizațiile județene ale partidelor
politice parlamentare care depun
candidat la funcția de primar

Președintele biroului
electoral al secției de
votare

Proces-verbal
În ordine
descrescătoare a
numărului cumulat de
senatori și deputați ai
fiecărui partid

46. În termen de 24 de ore
de la desemnarea
acestuia, dar nu mai
târziu de
18 noiembrie 2009
Art. 28 alin. (8)

Comunicarea către președintele biroului
electoral al secției de votare a numărului
de candidați propuși de fiecare partid
politic, alianță politică sau alianță
electorală

Președintele biroului
electoral de
circumscripție

În scris

47. În termen de 24 de ore
de la desemnare, dar nu
mai târziu de
18 noiembrie 2009
Art. 39 alin. (1)

Formularea contestațiilor privind
desemnarea președintelui biroului
electoral al secției de votare, respectiv a
locțiitorului acestuia

Persoanele interesate

În scris
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48. Imediat după tipărire, dar
nu mai târziu de
18 noiembrie 2009
Art. 58 alin. (1)

Preluarea de la prefect a buletinelor de
vot de către primar împreună cu
președintele biroului electoral de
circumscripție

Prefectul, primarul,
președintele biroului
electoral de
circumscripție

Proces-verbal

49. În termen de 24 de ore
de la completare, dar nu
mai târziu de
19 noiembrie 2009
Art. 39 alin. (1) și art. 34
alin. (4)

Formularea contestațiilor privind
completarea biroului electoral al secției
de votare cu reprezentanți propuși de
organizațiile județene ale partidelor
politice parlamentare care depun
candidat la funcția de primar

Persoanele interesate

În scris

Comunicarea către biroul electoral de
circumscripție a numărului definitiv de
alegători, pe baza datelor cuprinse în
copiile de pe listele electorale
permanente, în copiile de pe listele
electorale complementare și în lista
suplimentară
51. În termen de două zile de Afișarea unui buletin de vot din fiecare
la expirarea termenului
categorie, vizat și anulat de președintele
de imprimare, dar nu mai biroului electoral de circumscripție, la
târziu de
sediul primăriei, al biroului electoral de
19 noiembrie 2009
circumscripție și al biroului electoral al
Art. 59
secției de votare

Primarul

În scris

52. În termen de o zi de la
înregistrare, dar nu mai
târziu de
19 noiembrie 2009
Art. 39 alin. (2)

Soluționarea contestațiilor privind
desemnarea președintelui biroului
electoral al secției de votare, respectiv a
locțiitorului acestuia

Biroul electoral de
circumscripție

Hotărâre definitivă și
irevocabilă

53. În termen de o zi de la
înregistrare, dar nu mai
târziu de
20 noiembrie 2009
Art. 39 alin. (2) și art. 34
alin. (4)

Soluționarea contestațiilor privind
completarea biroului electoral al secției
de votare cu reprezentanți propuși de
organizațiile județene ale partidelor
politice parlamentare care depun
candidat la funcția de primar

Biroul electoral de
circumscripție

Hotărâre definitivă și
irevocabilă

54. Cu două zile înainte de
data alegerilor
20 noiembrie 2009
Art. 16 alin. (6) și art. 222
alin. (3)

Transmiterea copiilor de pe listele
Primarul
electorale permanente și complementare,
în două exemplare, precum și a listelor
electorale suplimentare către birourile
electorale ale secțiilor de votare

55. În termen de cel mult
24 de ore de la
efectuarea modificărilor
Art. 16 alin. (8)

Comunicarea către biroul electoral al
secției de votare a modificărilor făcute în
lista electorală permanentă

56. În termen de 24 de ore
de la pronunțare, dar nu
mai târziu de
20 noiembrie 2009
Art. 39 alin. (3)

Comunicarea către președintele
Biroul electoral de
tribunalului a hotărârii prin care se admite circumscripție
contestația privind desemnarea
președintelui biroului electoral al secției
de votare, respectiv a locțiitorului
acestuia

50. Cu 3 zile înainte de data
alegerilor
19 noiembrie 2009
Art. 22 alin. (2)

57. În ziua de sâmbătă care
precedă data alegerilor
21 noiembrie 2009 —
ora 7,00
Art. 61
58. Cel mai târziu în preziua
alegerilor
21 noiembrie 2009
Art. 58 alin. (1)

Primarul, președintele
biroului electoral de
circumscripție

Primarul

Președintele
tribunalului va face o
nouă desemnare.

ÎNCHEIEREA CAMPANIEI ELECTORALE

Predarea buletinelor de vot președinților Primarul, împreună cu
birourilor electorale ale secțiilor de votare președintele biroului
electoral de
circumscripție

Proces-verbal
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Președintele și membrii
biroului electoral al
secției de votare

60. În ziua alegerilor
22 noiembrie 2009 —
ora 6,00
Art. 79 alin. (1) și (2)

Prezentarea președintelui și a membrilor
biroului electoral al secției de votare la
sediul acesteia și luarea măsurilor pentru
asigurarea ordinii și corectitudinii
operațiunilor de votare și a pazei în jurul
localului de vot
Verificarea de către președintele biroului
electoral al secției de votare, în prezența
celorlalți membri, a existenței materialelor
necesare votării (urne, liste electorale,
formulare de liste electorale
suplimentare, ștampile, tușiere etc.),
sigilarea urnelor prin aplicarea ștampilei
de control a secției de votare și aplicarea
ștampilei de control a secției de votare pe
ultima pagină a buletinelor de vot

61. În data de
22 noiembrie 2009 —
ora 7,00
Art. 81

ÎNCEPEREA VOTĂRII

62. În data de
22 noiembrie 2009 —
ora 21,00
Art. 81

ÎNCHIDEREA VOTĂRII

59. În ajunul zilei alegerilor
21 noiembrie 2009 —
ora 18,00
Art. 78 alin. (3) și (4)

4

Președintele și membrii
biroului electoral al
secției de votare

63. După încheierea votării
22 noiembrie 2009 —
ora 21,00
Art. 92 alin. (1)

Numărarea voturilor, încheierea
proceselor-verbale și întocmirea
dosarelor cu rezultatele votării

Președintele și membrii
biroului electoral al
secției de votare

64. În termen de 24 de ore
de la închiderea votării:
cel mai târziu la data de
23 noiembrie 2009 —
ora 21,00
Art. 37 alin. (3)

Formularea de cereri pentru anularea
alegerilor

Partidele politice,
alianțele politice,
alianțele electorale sau
candidații independenți

Cerere motivată,
însoțită de dovezile pe
care se întemeiază

65. În termen de două zile de
la înregistrarea
sesizărilor și contestațiilor
Art. 31 alin. (4)
66. În cel mult 24 de ore de
la încheierea votării
23 noiembrie 2009 —
ora 21,00
Art. 92 alin. (1) și (2)

Soluționarea cererilor pentru anularea
alegerilor

Judecătoria

Hotărâre definitivă și
irevocabilă

Predarea de către președintele biroului
electoral al secției de votare a dosarelor
cu rezultatele votării către biroul electoral
de circumscripție

Președintele biroului
Proces-verbal
electoral al secției de
Transportul se face cu
votare, împreună cu cel pază militară.
puțin 2 membri ai
biroului electoral al
secției de votare,
stabiliți prin tragere la
sorți

67. În termen de 24 de ore
de la primirea tuturor
proceselor-verbale de la
birourile electorale ale
secțiilor de votare
24 noiembrie 2009 —
ora 21,00
Art. 94 alin. (1) și art. 99
alin. (5)

Totalizarea voturilor și atribuirea
mandatelor
Înaintarea dosarului privind alegerea
primarului la judecătorie

Biroul electoral de
circumscripție

Transmiterea dosarului
se face în vederea
validării mandatelor.

68. Începând cu
23 noiembrie 2009 —
ora 21,00,
respectiv
24 noiembrie 2009 —
ora 21,00
Art. 100 alin. (6)

Aducerea la cunoștința publică a
rezultatului alegerilor

Biroul electoral de
circumscripție

Prin orice mijloc de
publicitate

Dacă este cazul organizării turului al II-lea de scrutin pentru alegerea primarului, acesta va avea loc peste o săptămână,
în data de 29 noiembrie 2009.

ABONAMENTE LA PUBLICAȚIILE OFICIALE PE SUPORT FIZIC
— Prețuri pentru anul 2009 —
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Număr
de apariții
anuale

Denumirea publicației

Monitorul Oficial, Partea I
Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiară
Monitorul Oficial, Partea a II-a
Monitorul Oficial, Partea a III-a
Monitorul Oficial, Partea a IV-a
Monitorul Oficial, Partea a VI-a
Monitorul Oficial, Partea a VII-a
Colecția Legislația României
Colecția Hotărâri ale Guvernului României

Zile de
apariție/
săptămână

750
90
200
800
7.200
400
60
4
12

Greutate
medie/apariție
(grame)

5
1
5
5
5
5
1
—
—

50
50
60
15
50
25
30
2.500
3.500

Valoare
(TVA 9% inclus)/lei
12 luni

800
1.500
2.250
430
1.720
1.600
540
450
750

3 luni

1 lună

210

75
140
200
40
160
150
50

120
70

NOTĂ:

Monitorul Oficial Partea I bis se multiplică pe bază de comandă.
Începând cu anul 2009 se sistează apariția publicației Repertoriul legislației României.

Abonamente la publicațiile oficiale și comenzi către „Monitorul Oficial” R.A. se pot efectua prin următoarele societăți
de distribuție:
 COMPANIA NAȚIONALĂ „POȘTA ROMÂNĂ“ — S.A.

— prin oficiile sale poștale

 ACTA LEGIS — S.R.L.

— București, Str. Lirei nr. 11, parter, ap. 1,
(telefon/fax: 021.411.91.79; 021.411.54.08)
— București, Splaiul Independenței nr. 202A
(telefon: 021.316.30.57, fax: 021.316.30.58)
— București, Piața Presei Libere nr. 1, corp B, et. 2, camerele 256—259, OP 33
(telefon/fax: 021.313.85.07; 021.313.85.08; 021.313.85.09)
— București, str. Izvor nr. 78, et. 2
(telefon: 021.311.97.84, fax: 021.311.97.85)
— București, bd. Basarabia nr. 256
(telefon/fax: 021.255.48.15; 021.255.48.16; 021.255.48.17)
— Otopeni, str. Flori de Câmp nr. 9
(telefon/fax: 021.221.42.83; 0745.133.712)
— București, str. Pictor Dimitrie Hârlescu nr. 6, sector 2
(telefon: 021.255.18.00, fax: 021.255.18.66; 021.255.19.18)
— Râmnicu Vâlcea, str. Regina Maria nr. 7, bl. C1, sc. C, mezanin II
(fax: 0250/73.54.75, telefon: 0350.40.59.87; 0350.40.59.88)
— Ploiești, str. Elena Doamna nr. 62—64
(telefon/fax: 0244/51.40.52; 0244/51.48.01)
— Slobozia, bd. Matei Basarab, bl. I60, sc. A, ap. 15
(telefon/fax: 0243/23.23.68)
— Brașov, str. Traian Grozăvescu nr. 7
(telefon/fax: 0268/51.08.57; 0268/51.08.58)
— Curtea de Argeș, str. Valea Iașului, bl. P10, sc. B, ap. 18
(telefon/fax: 0248/72.11.43)
— Galați, Str. Domnească nr. 68
(telefon: 0236/46.06.20, fax: 0236/47.10.28)
— Alba Iulia, str. Traian nr. 26
(telefon: 0258/81.16.31, fax: 0258/81.28.43)
— București, Piața Presei Libere nr. 1 (OP 33 — CP 24)
(telefon/fax: 021.314.63.39)
— Constanța, bd. I.C. Brătianu nr. 5
(telefon: 0241/58.21.20, fax: 0241/61.95.24)
— Călărași, Str. Progresul nr. 21, bl. B1, sc. B, ap. 5
(telefon/fax: 0242/31.89.29)
— Ploiești, str. Eroilor nr. 2 bis
(tel. 0722.36.54.65 sau 0724.20.31.43)

 INFO EUROTRADING — S.A.
 INTERPRESS SPORT — S.R.L.
 MEDIA PRESS ABONAMENTE — S.R.L.
 M.T. PRESS IMPEX — S.R.L.
 PRESS EXPRES — S.R.L.
 ZIRKON MEDIA — S.R.L.
 ART ADVERTISING — S.R.L.
 CALLIOPE — S.R.L.
 DIFSTARPRESS — S.R.L.
 CURIER PRESS — S.A.
 ROESTA — S.R.L.
 VIAȚA LIBERĂ — S.A.
 UNITATEA — S.R.L.
 MANPRES DISTRIBUTION — S.R.L.
 CUGET LIBER — S.A.
 SIMPEX LOGISTIC — S.R.L.
 CIPSOFT DESIGN — S.R.L.
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