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DECRETE
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind înaintarea în gradul următor a unui general-locotenent
cu trei stele din Ministerul Apărării Naționale și trecerea sa în
rezervă cu noul grad
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea și
funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu modificările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului apărării naționale și Hotărârea
Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 3/2011,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul general-locotenent cu trei stele Stanciu Dumitru Ion-Aurel
se înaintează în gradul de general cu patru stele și trece în rezervă cu noul grad.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 7 ianuarie 2011.
Nr. 5.
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DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A Nr. 1.544
din 25 noiembrie 2010

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2871 și art. 2874
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
Augustin Zegrean
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Mircea Ștefan Minea
Ion Predescu
Tudorel Toader
Ionița Cochințu

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

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror
Simona Ricu.
Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate
a dispozițiilor art. 2871 și art. 2874 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a
contractelor de concesiune de servicii, excepție ridicată de
Societatea Comercială „Marrati Construcții” — S.R.L în Dosarul
nr. 7.172/30/2009 al Tribunalului Arad — Secția de contencios
administrativ și fiscal, litigii de muncă și asigurări sociale, care
formează
obiectul
Dosarului
Curții
Constituționale
nr. 2.170D/2010.
La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de
citare a fost legal îndeplinită.
Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă
cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune
concluzii de respingere a excepției, arătând că nu se încalcă
dreptul la un proces echitabil, ci, dimpotrivă, se asigură
judecarea cauzelor cu celeritate.
C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată
următoarele:
Prin Încheierea din 5 mai 2010, pronunțată în Dosarul
nr. 7.172/30/2009, Tribunalul Arad — Secția de contencios
administrativ și fiscal, litigii de muncă și asigurări sociale a
sesizat Curtea Constituțională cu excepția de
neconstituționalitate a prevederilor art. 2871 și art. 2874 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor
de concesiune de lucrări publice și a contractelor de
concesiune de servicii, astfel cum au fost introduse prin
Ordonanța Guvernului nr. 19/2009 privind unele măsuri în
domeniul legislației referitoare la achizițiile publice.
Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de Societatea
Comercială „Marrati Construcții” — S.R.L. într-o cauză având
ca obiect o contestație privind procedura de atribuire.
În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul
acesteia consideră că, deși Ordonanța Guvernului nr. 19/2009
privind unele măsuri în domeniul legislației referitoare la
achizițiile publice, ce modifică Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 34/2006, aduce noi reglementări în domeniul
legislației referitoare la achizițiile publice, care prevăd scurtarea
termenelor în etapele procedurilor pe care le implică achizițiile
publice, aceste termene duc la imposibilitatea pregătirii apărării,
beneficierii de un proces echitabil și a soluționării cauzei într-un
termen rezonabil. În aprecierea reclamantei termenele sunt
foarte scurte și nu îi permit să își pregătească apărarea în
cauză. De asemenea, arată că sunt încălcate dispozițiile art. 6

paragraful 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și
a libertăților fundamentale; cerința din art. 6 paragraful 1 din
Convenție — aceea ca o cauză să fie examinată în mod
echitabil — trebuie înțeleasă în sensul de a asigura respectarea
principiilor fundamentale ale oricărui proces, asigurând
egalitatea deplină a părților în proces. Dreptul la un proces
echitabil înseamnă și posibilitatea rezonabilă a oricărei părți de
a expune cauza sa instanței de judecată, în condiții care să nu
o dezavantajeze față de partea adversă, ceea ce se realizează
prin asigurarea dreptului la apărare.
Tribunalul Arad — Secția de contencios administrativ și
fiscal, litigii de muncă și asigurări sociale, prin Încheierea din
12 martie 2010, a apreciat că excepția de neconstituționalitate
este inadmisibilă.
Potrivit 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
exprima punctele de vedere asupra excepției de
neconstituționalitate.
Avocatul Poporului apreciază că dispozițiile art. 2871 și
art. 2874 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor
de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune
de servicii, cu modificările și completările ulterioare, sunt
constituționale. Totodată, având în vedere specificul și
implicațiile sociale, soluționarea contestațiilor privind atribuirea
contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune
de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii ar
trebui făcută după o procedură caracterizată prin celeritate.
Președinții celor două Camere ale Parlamentului și
Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra
excepției de neconstituționalitate.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor,
concluziile Ministerului Public, 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 prezenta excepție.
Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie
dispozițiile art. 2871 și art. 2874 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a
contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, cu
modificările și completările ulterioare, care au următoarea
redactare:
— Art. 2871: „ (1) Judecătorul, de îndată ce constată că sunt
îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru cererea de
chemare în judecată, dispune prin rezoluție comunicarea
acesteia, precum și a înscrisurilor către pârât.
(2) Pârâtul este obligat să depună întâmpinarea în termen
de 3 zile de la comunicarea cererii de chemare în judecată.
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(3) Întâmpinarea se comunică de îndată reclamantului, care
este obligat să depună răspuns la întâmpinare în termen de
3 zile de la comunicare. Pârâtul va lua cunoștință de răspunsul
la întâmpinare de la dosarul cauzei.
(4) Cererea reconvențională se introduce în termenul
prevăzut la alin. (2).”;
— Art. 2874: „(1) La data depunerii răspunsului la
întâmpinare, judecătorul fixează prin rezoluție primul termen de
judecată, care va fi de cel mult 20 zile de la data înregistrării
cererii de chemare în judecată, dispunând citarea părților.
(2) Termenele de judecată ulterioare nu pot fi mai mari de
10 zile.”
Autorul excepției de neconstituționalitate susține că prin
dispozițiile legale criticate sunt încălcate prevederile
constituționale ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces
echitabil și soluționarea într-un termen rezonabil, art. 1 alin. (5),
art. 24 privind dreptul la apărare și art. 16 referitor la principiul
constituțional al egalității în drepturi, precum și ale art. 6
paragraful 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și
a libertăților fundamentale privind dreptul la un proces echitabil.
Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea
constată că, în ceea ce privește critica de neconstituționalitate
a dispozițiilor art. 2871 și art. 2874 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a
contractelor de concesiune de servicii, astfel cum au fost
introduse prin Ordonanța Guvernului nr. 19/2009, prin raportare
la prevederile constituționale cuprinse în art. 1 alin. (5), art. 16,
art. 21 alin. (3), art. 24, precum și la art. 6 paragraful 1 din
Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților
fundamentale, aceasta este neîntemeiată.
Modificările și completările aduse Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 34/2006 prin Ordonanța Guvernului nr. 19/2009
privind unele măsuri în domeniul legislației referitoare la
achizițiile publice au survenit ca urmare a necesității armonizării
legislației naționale aferente modalităților de exercitare a căilor
de atac și mecanismelor de soluționare a contestațiilor cu
prevederile legislației europene, respectiv ale Directivei
2007/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului din
11 decembrie 2007 de modificare a directivelor 89/665/CEE și
92/13/CEE ale Consiliului în ceea ce privește ameliorarea
eficacității căilor de atac în materie de atribuire a contractelor
de achiziții. Acestea prevăd că „statele membre adoptă măsurile
necesare pentru a garanta că, în ceea ce privește contractele
circumscrise domeniului [], deciziile luate de autoritățile
contractante pot fi supuse unor căi de atac efective și, în special,
cât se poate de rapide []”.
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Pe de altă parte, potrivit art. 126 alin. (2) din Constituție,
„Competența instanțelor judecătorești și procedura de judecată
sunt prevăzute numai prin lege”. Astfel, legiuitorul este în drept
să stabilească regulile de procedură cu aplicabilitate generală,
dar și unele reguli speciale, derogatorii, în considerarea unor
situații deosebite, fără ca acestea să poată fi contrare liberului
acces la justiție, dreptului la apărare sau
dispozițiilor
fundamentale referitoare la statul de drept. Prevederile criticate
constituie norme de procedură, prin care se reglementează
soluționarea contestațiilor privind atribuirea contractelor de
achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice
și a contractelor de concesiune de servicii, stabilind obligațiile
judecătorului, termenul de depunere a întâmpinării și a
răspunsului la aceasta și la cererea reconvențională, precum și
stabilirea primului termen de judecată și a celor ulterioare.
Dispozițiile legale criticate nu aduc atingere dreptului la un
proces echitabil și la soluționarea cauzelor într-un termen
rezonabil, dimpotrivă, acestea instituie norme de procedură ce
duc la judecarea cu celeritate a cauzelor referitoare la
soluționarea contestațiilor privind atribuirea contractelor de
achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice
și a contractelor de concesiune de servicii. Sintagma „termen
rezonabil” conduce la concluzia că termenul trebuie să fie cât
mai scurt, și nu așa cum motivează autorul excepției, invocând
faptul că nu are timp suficient pentru a-și pregăti apărarea.
Această soluție este în concordanță și cu jurisprudența Curții
Europene a Drepturilor Omului, în speță cea legată de aplicarea
art. 6 paragraful 1 din Convenție, cu referire la respectarea
principiului celerității procedurilor judiciare. Curtea Europeană a
Drepturilor Omului a arătat că, prin impunerea respectării unui
termen rezonabil, Convenția subliniază importanța faptului că
„justiția trebuie să fie administrată fără întârzieri de natură a-i
compromite eficacitatea și credibilitatea (Hotărârea din
27 octombrie 1994 privind Cauza Katte Klitsche de la Grange
împotriva Italiei, seria A, nr. 293-B, paragraful 61), statul fiind
responsabil pentru activitatea ansamblului serviciilor sale, nu
numai pentru aceea a organelor judiciare (Hotărârea din
23 octombrie 1990 privind Cauza Moreira de Azevedo împotriva
Portugaliei, seria A, nr. 189, paragraful 73).”
De asemenea, textul criticat nu îngrădește dreptul la apărare,
părțile interesate având deopotrivă posibilitatea utilizării căilor
de atac prevăzute de lege. Prin urmare, aceasta beneficiază de
toate garanțiile procesuale în vederea exercitării efective a
dreptului de apărare și în condițiile respectării principiului
egalității armelor pentru toate părțile implicate.

Pentru considerentele expuse, 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 ca neîntemeiată excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2871 și art. 2874 din Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a
contractelor de concesiune de servicii, excepție ridicată de Societatea Comercială „Marrati Construcții” — S.R.L. în Dosarul
nr. 7.172/30/2009 al Tribunalului Arad — Secția de contencios administrativ și fiscal, litigii de muncă și asigurări sociale.
Definitivă și general obligatorie.
Pronunțată în ședința publică din data de 25 noiembrie 2010.
PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN
Magistrat-asistent,
Ionița Cochințu
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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor aflate în domeniul public al statului
și în administrarea Ministerului Mediului și Pădurilor, prin Regia Națională a Pădurilor — Romsilva,
înregistrate în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și
regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 2 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006
pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Se aprobă actualizarea valorilor de inventar
ale bunurilor aflate în domeniul public al statului și în
administrarea Ministerului Mediului și Pădurilor, prin Regia
Națională a Pădurilor — Romsilva, înregistrate în anexa nr. 12
la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea

inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al
statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 1.020 și 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările și
completările ulterioare, potrivit anexei*) care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul mediului și pădurilor,
László Borbély
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu
București, 23 decembrie 2010.
Nr. 1.344.
*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei
Autonome „Monitorul Oficial”, București, șos. Panduri nr. 1.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.093/2007 pentru aprobarea indicatorilor
tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Autostrada Timișoara—Lugoj”
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 11 alin. (2) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România — S.A. prin reorganizarea
Regiei Autonome „Administrația Națională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004,
cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 1.093/2007 pentru
aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de
investiții „Autostrada Timișoara—Lugoj”, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 638 din 18 septembrie 2007,
se modifică după cum urmează:
1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
„Art. 2. — Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la
art. 1 se face din fonduri nerambursabile alocate de Comisia

Europeană, prin Fondul de coeziune, în proporție de 85% și
15% de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Transporturilor și Infrastructurii și din alte surse legal constituite,
în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform
programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.”
2. Anexa se înlocuiește cu anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul dezvoltării regionale și turismului,
Elena Gabriela Udrea
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu
București, 28 decembrie 2010.
Nr. 1.390.
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ANEXĂ
(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.093/2007)

I N D I C AT O R I I T E H N I C O - E C O N O M I C I

ai obiectivului de investiții „Autostrada Timișoara—Lugoj”
TITULAR: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
BENEFICIAR: Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri
AMPLASAMENT: județul Timiș

Naționale din România — S.A. — DRDP Timișoara

Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA:
(1 euro = 4,2771 lei la 1 noiembrie 2010)
din care construcții-montaj (C+M)

976.335 mii lei*)
815.643 mii lei

Eșalonarea investiției:
Anul I

INV
C+M
INV
C+M
INV
C+M
30 luni

Anul II
Anul III
Durata de realizare a investiției:
Capacități (în unități fizice):
Lungime autostradă
Profil transversal autostradă:
Platformă
Carosabil
Profil transversal bucle și bretele:
Platformă bretele bidirecționale
Carosabil bretele bidirecționale
Platformă bretele unidirecționale
Carosabil bretele unidirecționale
Poduri și pasaje ale autostrăzii
Pasaje peste autostradă
Noduri rutiere
Spații de servicii și întreținere
Parcare de scurtă durată

422.579 mii lei
352.240 mii lei
328.672 mii lei
273.964 mii lei
225.084 mii lei
189.439 mii lei

25,625 km
26,00 m
2 x 7,50 m
9,0 m
7,0 m
6,0 m
4,0 m
10 buc./538,70 m
13 buc./859,20 m
1 buc.
1 buc.
1 buc.

FACTORI DE RISC:

Conform prevederilor Normativului P100-1/2006.
FINANȚAREA INVESTIȚIEI:

Finanțarea obiectivului de investiții se face din fonduri nerambursabile alocate de Comisia Europeană, prin Fondul de
coeziune, în proporție de 85% și 15% de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și din alte
surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate
potrivit legii.
*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.094/2007 pentru aprobarea indicatorilor
tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Varianta de ocolire Timișoara
cu profil de autostradă”
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 11 alin. (2) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România — S.A. prin reorganizarea
Regiei Autonome „Administrația Națională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004,
cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 1.094/2007
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului
de investiții „Varianta de ocolire Timișoara cu profil de

autostradă”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 638 din 18 septembrie 2007, se modifică după cum
urmează:
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1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
„Art. 2. — Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la
art. 1 se face din fonduri nerambursabile alocate de Comisia
Europeană, prin Fondul de coeziune, în proporție de 85% și
15% de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului

Transporturilor și Infrastructurii și din alte surse legal constituite,
în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform
programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.”
2. Anexa se înlocuiește cu anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul dezvoltării regionale și turismului,
Elena Gabriela Udrea
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu
București, 28 decembrie 2010.
Nr. 1.391.
ANEXĂ
(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.094/2007)

I N D I C AT O R I I T E H N I C O - E C O N O M I C I

ai obiectivului de investiții „Varianta de ocolire Timișoara cu profil de autostradă”
TITULAR: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
BENEFICIAR: Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri
AMPLASAMENT: județul Timiș

Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA:
(1 euro = 4,2771 lei la 1 noiembrie 2010)
din care construcții-montaj (C+M)
Eșalonarea investiției:
Anul I
Anul II
Anul III
Durata de realizare a investiției:
Capacități (în unități fizice):
Lungime autostradă
Profil transversal autostradă:
Platformă
Carosabil
Profil transversal bucle și bretele:
Platformă bretele bidirecționale
Carosabil bretele bidirecționale
Platformă bretele unidirecționale
Carosabil bretele unidirecționale
Poduri și pasaje ale autostrăzii
Pasaje peste autostradă
Noduri rutiere
Spații de servicii și întreținere

Naționale din România — S.A. — DRDP Timișoara

421.486 mii lei *)
352.057 mii lei
INV
C+M
INV
C+M
INV
C+M
30 luni

182.349 mii lei
152.398 mii lei
141.827 mii lei
118.531 mii lei
97.310 mii lei
81.128 mii lei

9,5 km
26,00 m
2 x 7,50 m
9,0 m
7,0 m
6,0 m
4,0 m
3 buc./133,30 m
6 buc./388,80 m
1 buc.
1 buc.

FACTORI DE RISC:

Conform prevederilor Normativului P100-1/2006.
FINANȚAREA INVESTIȚIEI:

Finanțarea obiectivului de investiții se face din fonduri nerambursabile alocate de Comisia Europeană, prin Fondul de
coeziune, în proporție de 85% și 15% de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și din alte
surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate
potrivit legii.
*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului
nr. 12/2009 privind organizarea și funcționarea
Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea și
funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 28 ianuarie 2009, cu modificările
și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 101, cu următorul
cuprins:
„Art. 101. — (1) În condițiile legii, în cadrul Ministerului Comunicațiilor și
Societății Informaționale, prin ordin al ministrului, se pot înființa, organiza și pot
funcționa unități de implementare a proiectului, denumite în continuare UIP, cu
personal contractual angajat pe perioadă determinată, conduse de un director de
proiect, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor
finanțate din fonduri structurale. Finanțarea cheltuielilor de personal se face din
costurile proiectului prevăzute cu această destinație, în condițiile Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru
managementul proiectelor finanțate prin împrumuturi externe contractate sau
garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata
specialiștilor români care își desfășoară activitatea în cadrul unităților de
management de proiect, aprobată prin Legea nr. 172/2001, cu modificările
ulterioare.
(2) Structura organizatorică, numărul de persoane, fișele de post și, după caz,
regulamentul de organizare și funcționare pentru fiecare UIP și numărul de unități se
prevăd în documentele proiectului și sunt preluate ca atare în ordinul ministrului
privind înființarea UIP, conform reglementărilor în vigoare.
(3) Ministrul comunicațiilor și societății informaționale numește personalul
UIP și stabilește competențele directorului de proiect.”
2. Anexa nr. 1 „Structura organizatorică a Ministerului Comunicațiilor și
Societății Informaționale” se modifică și se înlocuiește cu anexa care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul comunicațiilor
și societății informaționale,
Valerian Vreme
Președintele Agenției Naționale
a Funcționarilor Publici,
Szakal Andras Zsolt
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Ioan Nelu Botiș
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu

București, 28 decembrie 2010.
Nr. 1.399.
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ANEXĂ1)
(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 12/2009)

S T R U C T U R A O R G A N I Z AT O R I C Ă

a Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale

1) Anexa

este reprodusă în facsimil.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind stabilirea datei alegerilor locale parțiale
pentru primari în unele circumscripții electorale
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 ziua de duminică, 13 februarie 2011, ca dată
pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale pentru primari în
circumscripțiile electorale prevăzute în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul administrației și internelor,
Constantin-Traian Igaș
București, 5 ianuarie 2011.
Nr. 1.
ANEXĂ

L I S TA

cuprinzând circumscripțiile electorale în care se organizează
alegeri locale parțiale pentru primari
1. Comuna Corni, județul Botoșani
2. Comuna Cernătești, județul Buzău
3. Comuna Almașu, județul Sălaj
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Programului calendaristic
privind realizarea acțiunilor referitoare la organizarea
și desfășurarea alegerilor locale parțiale pentru primari
în unele circumscripții electorale din data de 13 februarie 2011
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
primari în unele circumscripții electorale din data de 13 februarie 2011, prevăzut în
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul administrației și internelor,
Constantin-Traian Igaș
p. Președintele Autorității Electorale Permanente,
Marian Muhuleț
București, 5 ianuarie 2011.
Nr. 2.

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 17/7.I.2011
ANEXĂ

PROGRAMUL CALENDARISTIC

privind realizarea acțiunilor referitoare la organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale pentru primari
în unele circumscripții electorale din data de 13 februarie 2011

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
7 ianuarie 2011
Art. 9 alin. (2)

Stabilirea și aducerea la cunoștința
publică a datei desfășurării alegerilor

Guvernul

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

2.

În termen de două zile
de la stabilirea datei
alegerilor, dar nu mai
târziu de
8 ianuarie 2011
Art. 11 alin. (1)

Numerotarea circumscripției electorale

Prefectul

Prin ordin

3.

Cu o zi înainte de
desemnare
15 ianuarie 2011
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 primarului

4.

Cu cel puțin 24 de ore
înainte de data ședinței
15 ianuarie 2011
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
16 ianuarie 2011
Art. 12 și 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 data de
16 ianuarie 2011
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
16 ianuarie 2011
Art. 24 alin. (11)

Punerea la dispoziția partidelor politice,
Președintele
alianțelor politice sau a alianțelor
tribunalului împreună
electorale, la solicitarea scrisă a
cu prefectul
acestora, a listei cuprinzând datele
necesare ale președintelui biroului
electoral de circumscripție și ale
locțiitorului acestuia pentru a fi contactați,
precum și adresa și numărul de telefon al
sediului biroului electoral de
circumscripție

În scris

8.

În termen de o zi de la
constituire, dar nu mai
târziu de
17 ianuarie 2011
Art. 27

Aducerea la cunoștința publică a sediului
biroului electoral de circumscripție și a
programului de activitate al acestuia

Prin afișare și prin orice
alt mijloc de publicitate

Prefectul
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9.

1

În termen de 24 de ore
de la constituire, dar nu
mai târziu de
17 ianuarie 2011
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
17 ianuarie 2011
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
desemnarea președintelui biroului
electoral de circumscripție și a
locțiitorului acestuia

Persoanele interesate

În scris

12. În termen de 24 de ore
de la completare, dar nu
mai târziu de
18 ianuarie 2011
Art. 39 alin. (1)

Formularea contestațiilor privind
completarea biroului electoral de
circumscripție

Persoanele interesate

În scris

13. În termen de o zi de la
înregistrare, dar nu mai
târziu de
18 ianuarie 2011
Art. 31 alin. (6)

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

Tribunalul

Hotărâre definitivă și
irevocabilă

14. În termen de o zi de la
înregistrare, dar nu mai
târziu de
19 ianuarie 2011
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
20 ianuarie 2011
Art. 56 alin. (1)

Comunicarea de către partidele politice,
organizațiile cetățenilor aparținând
minorităților naționale, alianțele politice și
alianțele electorale, biroului electoral de
circumscripție a semnelor electorale

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

În scris

16. În următoarea zi după
expirarea termenului
pentru comunicarea
semnelor electorale
21 ianuarie 2011
Art. 56 alin. (7)

Aducerea la cunoștința publică a
semnelor electorale

Biroul electoral de
circumscripție

Prin afișare și prin orice
alt mijloc de publicitate

În termen de 24 de ore
de la desemnare, dar nu
mai târziu de
17 ianuarie 2011
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
24 ianuarie 2011
Art. 16 alin. (1) și art. 221

Direcția pentru
Proces-verbal
Evidența Persoanelor și
Administrarea Bazelor
de Date din cadrul
Ministerului
Administrației și
Internelor și Oficiul
Român pentru Imigrări

18. Cel mai târziu cu 20 de
zile înainte de data
desfășurării alegerilor,
dar nu mai târziu de
24 ianuarie 2011
Art. 44 și 45

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

DEPUNEREA CANDIDATURILOR
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19. Cel mai târziu cu 20 de
zile înaintea datei
alegerilor, dar nu mai
târziu de
24 ianuarie 2011
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,
candidați independenți
și organizațiile
cetățenilor aparținând
minorităților naționale

În scris

20. În termen de 24 de ore
de la înregistrare, dar nu
mai târziu de
25 ianuarie 2011
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
25 ianuarie 2011
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
26 ianuarie 2011
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
26 ianuarie 2011
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
27 ianuarie 2011
Art. 52 alin. (6)

Declararea recursului împotriva hotărârii
pronunțate în cazul respingerii
candidaturii

Candidații, partidele
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
27 ianuarie 2011
Art. 52 alin. (5)

Soluționarea contestațiilor formulate
împotriva acceptării candidaturilor

Judecătoria

Hotărâre

26. În termen de 24 de ore
de la pronunțare, dar nu
mai târziu de
28 ianuarie 2011
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
28 ianuarie 2011
Art. 52 alin. (6) și (7)

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

Hotărâre definitivă și
irevocabilă

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
28 ianuarie 2011
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
28 ianuarie 2011
Art. 76 alin. (1)

Primarul

Prin dispoziție
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30. În termen de 5 zile de la
primirea listelor electorale
permanente și
complementare, dar nu
mai târziu de
28 ianuarie 2011
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

31. În termen de 24 de ore
de la înregistrare, dar nu
mai târziu de
29 ianuarie 2011
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
29 ianuarie 2011
Art. 53

Primarul

4

În scris

Hotărâre definitivă și
irevocabilă

Biroul electoral de
circumscripție

Proces-verbal

RĂMÂNEREA DEFINITIVĂ A CANDIDATURILOR

33. Cu 15 zile înainte de data
desfășurării alegerilor
29 ianuarie 2011
Art. 61

ÎNCEPEREA CAMPANIEI ELECTORALE

34. Imediat după rămânerea
definitivă a candidaturilor,
dar nu mai târziu de
30 ianuarie 2011
Art. 55 alin. (8) și (12)

Stabilirea numărului de ordine de pe
buletinul 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
30 ianuarie 2011
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
31 ianuarie 2011
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
31 ianuarie 2011
Art. 55 alin. (11)

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

Președintele biroului
electoral de
circumscripție

În scris

38. În termen de 24 de ore
de la primirea comunicării
datelor, dar nu mai târziu
de
31 ianuarie 2011
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

Societatea Română de
Televiziune și
Societatea Română de
Radiodifuziune

În funcție de situația
listelor complete
prezentate

39. Cel mai târziu în data de
7 februarie 2011
Art. 28 alin. (2) și (4)

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, din care vor fi desemnați
președintele biroului electoral al secției
de votare și locțiitorul acestuia
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40. După tipărirea primului
tiraj al buletinului de vot,
dar nu mai târziu de
7 februarie 2011
Art. 57 alin. (3)
41. Cel mai târziu cu 5 zile
înainte de data alegerilor
8 februarie 2011
Art. 57 alin. (1) și (4)

2

Prezentarea unui exemplar al buletinului
de vot membrilor biroului electoral de
circumscripție

TIPĂRIREA BULETINELOR DE VOT

3

4

Prefectul

Biroul electoral de
circumscripție, prin grija
prefectului

42. Cel mai târziu cu 5 zile
Desemnarea președinților birourilor
înainte de data alegerilor, electorale ale secțiilor de votare și a
dar nu mai târziu de
locțiitorilor acestora
8 februarie 2011
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
9 februarie 2011
Art. 28 alin. (8)

Comunicarea 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. Imediat după ce primește
comunicarea
reprezentanților partidelor
politice în birourile
electorale ale secțiilor de
votare, dar nu mai târziu de
9 februarie 2011
Art. 28 alin. (8)

Comunicarea către președintele biroului
electoral al secției de votare 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
9 februarie 2011
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 ordinea
descrescătoare a
numărului cumulat de
senatori și deputați ai
fiecărui partid

46. În termen de 24 de ore
de la desemnare, dar nu
mai târziu de
9 februarie 2011
Art. 39 alin. (1)

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

Persoanele interesate

În scris

47. Imediat după tipărire, dar
nu mai târziu de
9 februarie 2011
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

48. În termen de 24 de ore
de la completare, dar nu
mai târziu de
10 februarie 2011
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

49. Cu 3 zile înainte de data
alegerilor
10 februarie 2011
Art. 22 alin. (2)

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

Primarul

În scris
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50. În termen de două zile de
la expirarea termenului
de imprimare, dar nu mai
târziu de
10 februarie 2011
Art. 59

Afișarea unui buletin de vot, vizat și
anulat de președintele biroului electoral
de circumscripție, la sediul primăriei, al
biroului electoral de circumscripție și al
biroului electoral al secției de votare

Primarul, președintele
biroului electoral de
circumscripție

51. În termen de o zi de la
înregistrare, dar nu mai
târziu de
10 februarie 2011
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

52. În termen de o zi de la
înregistrare, dar nu mai
târziu de
11 februarie 2011
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

53. Cu două zile înainte de
data alegerilor
11 februarie 2011
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 birourilor
electorale ale secțiilor de votare

54. 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

55. În termen de 24 de ore
de la pronunțare, dar nu
mai târziu de
11 februarie 2011
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

56. În ziua de sâmbătă care
precedă data alegerilor
12 februarie 2011 —
ora 7,00
Art. 61

Primarul

În scris

Președintele
tribunalului va face o
nouă desemnare.

ÎNCHEIEREA CAMPANIEI ELECTORALE

57. Cel mai târziu în preziua
alegerilor
12 februarie 2011
Art. 58 alin. (1)

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

58. În ajunul zilei alegerilor
12 februarie 2011 —
ora 18,00
Art. 78 alin. (3) și (4)

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

59. În ziua alegerilor
13 februarie 2011 —
ora 6,00
Art. 79 alin. (1) și (2)

Verificarea de către președintele biroului Președintele și membrii
electoral al secției de votare, în prezența biroului electoral al
celorlalți membri, a existenței materialelor secției de votare
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

Președintele și membrii
biroului electoral al
secției de votare

Proces-verbal
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60. În data de
13 februarie 2011 —
ora 7,00
Art. 81

ÎNCEPEREA VOTĂRII

61. În data de
13 februarie 2011 —
ora 21,00
Art. 81

ÎNCHIDEREA VOTĂRII

4

62. După încheierea votării
13 februarie 2011 —
ora 21,00
Art. 92 alin. (1)

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

Președintele biroului
electoral al secției de
votare, membri ai
biroului

63. În termen de 24 de ore
de la închiderea votării:
cel mai târziu în
14 februarie 2011 —
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

64. În termen de două zile de Soluționarea cererilor pentru anularea
la înregistrarea
alegerilor
sesizărilor și contestațiilor
Art. 31 alin. (4)

Judecătoria

Hotărâre definitivă și
irevocabilă

65. În cel mult 24 de ore de
la încheierea votării
14 februarie 2011 —
ora 21,00
Art. 92 alin. (1) și (2)

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

Proces-verbal
Transportul se face cu
pază militară.

66. În termen de 24 de ore
de la primirea tuturor
proceselor-verbale de la
birourile electorale ale
secțiilor de votare
15 februarie 2011 —
ora 21,00
Art. 94 alin. (1) și art. 99
alin. (5)

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

Președintele biroului
electoral al secției de
votare, împreună cu cel
puțin 2 membri ai
biroului electoral al
secției de votare,
stabiliți prin tragere la
sorți
Biroul electoral de
circumscripție

67. Începând cu
14 februarie 2011 —
ora 21,00,
respectiv
15 februarie 2011 —
ora 21,00
Art. 100 alin. (6)

Aducerea la cunoștința publică a
rezultatului alegerilor

Biroul electoral de
circumscripție

Prin orice mijloc de
publicitate

Transmiterea dosarului
se face în vederea
validării mandatelor.

NOTĂ:

Dacă este cazul organizării turului al II-lea de scrutin pentru alegerea primarului, acesta va avea loc peste o săptămână,
în data de 20 februarie 2011.

Georgeta N. Stoica
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