
  

 
AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatului votării 

la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale  

 

 

Având în vedere prevederile art. 94 alin. (3), art. 103 alin. (2) și art. 104 alin. (2) din 

Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru 

modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 

În temeiul art. 104 alin. (1) și (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului 

şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale 

Permanente și al art. 126 alin. (2) din Legea nr. 115/2015, 

 

Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. 1.  - (1) Se aprobă modelele proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor 

votării pentru consiliile locale, primarii comunelor, oraşelor şi municipiilor, precum şi pentru 

consiliile judeţene, care vor fi utilizate de către birourile electorale ale secţiilor de votare la 

alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, prevăzute în anexele nr. 1-3 la prezenta 

hotărâre. 

(2) Se aprobă modelele proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării 

pentru consiliile locale şi primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi pentru 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi primarul general al municipiului Bucureşti, 

care vor fi utilizate de către birourile electorale ale secţiilor de votare la alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale, prevăzute în anexele nr. 4-7, la prezenta hotărâre. 

Art. 2. -  (1)  Se aprobă modelele proceselor-verbale privind consemnarea 

rezultatelor votării pentru consiliile locale şi primarii comunelor, oraşelor şi municipiilor, care 

vor fi utilizate de către birourile electorale de circumscripţie comunală, orăşenească şi 

municipală la alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, prevăzute în anexele nr. 8 şi 

9 la prezenta hotărâre. 

(2)  Se aprobă modelele proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării 

pentru consiliile locale şi primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, care vor fi utilizate de 

către birourile electorale de circumscripţie ale sectoarelor municipiului Bucureşti la alegerea 

autorităţilor administraţiei publice locale, prevăzute în anexele nr. 10 şi 11 la prezenta 

hotărâre. 



  

Art. 3. – Se aprobă modelele proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor 

votării pentru consiliile locale, primarii comunelor, oraşelor şi municipiilor, precum şi pentru 

consiliile judeţene, care vor fi utilizate de către birourile electorale de circumscripţie 

judeţeană la alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, prevăzute în anexele nr. 12 şi 

14 la prezenta hotărâre. 

(2) Se aprobă modelele proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării 

pentru consiliile locale şi primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi pentru 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi primarul general al municipiului Bucureşti, 

care vor fi utilizate de către biroul electoral de circumscripţie al municipiului Bucureşti la 

alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, prevăzute în anexele nr. 15 – 18 la prezenta 

hotărâre. 

 Art. 4. - Se aprobă modelele proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor 

votării pentru consilii locale, primari, consilii judeţene, consiliul general al municipiului 

Bucureşti şi primarul general al municipiului Bucureşti care vor fi utilizate de către Biroul 

Electoral Central la alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, prevăzute în anexele 

nr. 19 – 23 la prezenta hotărâre. 

Art. 5. - Anexele nr. 1 – 23 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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