NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Secţiunea 1. Titlul proiectului de act normativ
Hotărâre a Guvernului privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune
condiţii a alegerilor locale
Secţiunea a 2-a. Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaţiei
Alegerea autorităților administrației publice locale se organizează în
actuale
conformitate cu prevederile Legii 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.
Dispozițiile art. 126 alin. (1) din aceeași lege stabilesc că odată cu data
alegerilor, Guvernul stabileşte, prin hotărâre, la propunerea Ministerului
Afacerilor Interne şi a Autorităţii Electorale Permanente, cheltuielile
necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale.
Potrivit art. 112 alin. (1) din lege, cheltuielile pentru organizarea şi
desfăşurarea alegerilor se suportă din bugetele locale ale comunelor,
oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, ale judeţelor sau
al municipiului Bucureşti, după caz.
Totodată, dispozițiile art. 113 - art. 118 din Legea nr. 115/2015
stabilesc în mod expres o serie de măsuri de resortul autorităților și
instituțiilor publice centrale și care sunt finanțate de la bugetul de stat.
Astfel, sediul, dotarea şi cheltuielile Biroului Electoral Central sunt
asigurate de către Guvern, sediile şi dotarea birourilor electorale de
circumscripţie judeţeană de către primarii municipiilor reşedinţă de judeţ,
împreună cu preşedinţii consiliilor judeţene şi cu prefecţii, iar cele ale
birourilor electorale de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală şi
de sector al municipiului Bucureşti, precum şi cele ale secţiilor de votare, de
către primar, împreună cu prefecţii.
De asemenea, membrilor birourilor electorale, statisticienilor,
personalului tehnic auxiliar al acestora, precum şi operatorilor de calculator
ai birourilor electorale ale secţiilor de votare li se acordă o indemnizaţie
stabilită prin hotărâre a Guvernului.
Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor generate de
activităţile Ministerului Afacerilor Interne din domeniul ordinii şi siguranţei
publice pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor, respectiv sumele
necesare pentru acoperirea cheltuielilor cu tipărirea proceselor-verbale
pentru centralizarea rezultatului votării la nivel naţional se asigură din
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, respectiv prin
bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Institutul Naţional de
Statistică.
Tot din bugetul de stat, se suportă sumele necesare pentru acoperirea
cheltuielilor generate de achiziţionarea aplicaţiilor şi/sau serviciile
informatice utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea
rezultatelor votării.
În plus, sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor Serviciului de
Telecomunicaţii Speciale privind serviciile de telefonie specială şi de
comunicaţii de voce şi date, necesare birourilor electorale, precum şi
funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de

2. Schimbări
preconizate

prevenire a votului ilegal, se asigură din bugetul de stat.
Sumele necesare acoperirii cheltuielilor efectuate de către instituţiile
prefectului pentru confecţionarea ştampilelor birourilor electorale de
circumscripţie şi a ştampilelor de control ale secţiilor de votare, imprimarea
buletinelor de vot, transportul, ambalarea şi distribuirea materialelor,
documentelor şi a tipizatelor prevăzute de lege pentru desfăşurarea
procesului electoral, precum şi plata indemnizaţiilor membrilor birourilor
electorale ale secţiilor de votare, ale birourilor electorale, plata personalului
tehnic auxiliar al acestor birouri şi a operatorilor de calculator din secţiile de
votare se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor
Interne, pentru instituţiile prefectului.
Sumele necesare acoperirii cheltuielilor efectuate de către Ministerului
Afacerilor Interne pentru plata hârtiei efectiv consumate la imprimarea
buletinelor de vot şi confecţionarea ştampilelor cu menţiunea "VOTAT" şi a
timbrelor autocolante se asigură din bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Afacerilor Interne.
Ministerul Afacerilor Interne, prin Administraţia Naţională a
Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, asigură hârtia necesară pentru
imprimarea buletinelor de vot.
Ministerul Afacerilor Interne repartizează, pe bază de proces-verbal,
instituţiilor prefectului cantităţile de hârtie necesare imprimării buletinelor
de vot.
Cantitatea de hârtie aflată în ambalaje originale intacte, rămasă
neutilizată, se restituie de către instituţiile prefectului unităţilor teritoriale
ale Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale de
unde a fost ridicată, în termen de 10 zile de la publicarea rezultatelor
alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe bază de procesverbal de predare-preluare.
Plata hârtiei efectiv consumate, după restituirea celei nefolosite,
facturată la preţ de înregistrare în contabilitate, se face de către Ministerul
Afacerilor Interne, în termen de 30 de zile de la publicarea rezultatelor
alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Prin prezentul proiect de act normativ se propune stabilirea
următoarelor cheltuieli principale necesare pregătirii şi desfăşurării în bune
condiţii a alegerilor locale:
a) cheltuielile privind sediile, dotarea și funcţionarea birourilor
electorale;
b) indemnizațiile membrilor birourilor electorale;
c) indemnizațiile personalului tehnic auxiliar;
d) indemnizațiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale
secțiilor de votare;
e) cheltuielile privind întocmirea și tipărirea listelor electorale
permanente, a listelor electorale complementare și a copiilor de pe listele
electorale complementare;
f) cheltuielile pentru asigurarea ordinii, siguranţei publice și a pazei, în
cadrul procesului electoral, conform legii;
g) cheltuielile pentru tipărirea proceselor-verbale privind consemnarea
rezultatelor votării;
h) cheltuielile pentru serviciile de telefonie specială şi de comunicaţii
de voce şi date, necesare birourilor electorale;

i) cheltuielile pentru mentenanţa Registrului electoral, precum şi pentru
activităţile specifice de gestionare a acestuia în perioada electorală;
j) cheltuielile pentru programele informatice utilizate la desemnarea
preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor
acestora;
k) cheltuielile pentru funcţionarea Sistemului informatic de
monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal;
l) cheltuielile pentru aplicaţiile şi/sau serviciile informatice utilizate de
Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării;
m) cheltuielile pentru confecţionarea ştampilelor electorale;
n) cheltuielile pentru imprimarea buletinelor de vot;
o) cheltuielile pentru confecționarea timbrelor autocolante;
p) cheltuielile pentru confecţionarea tipizatelor listelor electorale
suplimentare şi a extraselor de pe lista electorală permanentă, copia de pe
lista electorală complementară şi lista suplimentară;
q) cheltuielile de transport, ambalare şi distribuire a materialelor,
documentelor şi a tipizatelor prevăzute de lege pentru desfăşurarea
procesului electoral;
r) cheltuielile privind urnele de vot, urnele speciale și cabinele de vot;
s) cheltuielile de informare a alegătorilor;
t) cheltuielile pentru organizarea examenelor de admitere în Corpul
experților electorali;
u) cheltuielile pentru instruirea primarilor, secretarilor unităţilor
administrativ-teritoriale şi a prefecţilor privind atribuţiile în materie
electorală, care le revin;
v) cheltuielile pentru elaborarea, editarea şi difuzarea de broşuri
legislative şi ghiduri specifice în materie electorală;
w) cheltuielile de instruire a preşedinţilor birourilor electorale ale
secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora;
x) cheltuielile de selecție și instruire a operatorilor de calculator;
y) cheltuielile de instruire a mandatarilor financiari;
z) cheltuielile pentru asigurarea locurilor speciale de afişaj electoral şi
pentru amplasarea panourilor electorale.
Cheltuielile menţionate sunt defalcate în funcţie de tipul bugetului, de
stat sau local, respectiv în funcţie de ordonatorul principal de credite,
însărcinat cu efectuarea cheltuielii.
Totodată, se stabileşte cuantumul indemnizaţiilor pentru activitatea
membrilor birourilor electorale, operatorilor de calculator ai birourilor
electorale ale secţiilor de votare şi a personalului tehnic auxiliar care
participă la executarea operaţiunilor generate de activitatea birourilor
electorale constituite pentru alegerile locale.
Pe lângă indemnizația cuvenită, se propune ca membrii birourilor
electorale, personalul tehnic auxiliar și operatorii de calculator care
domiciliază sau își au reședința în alte localităţi să beneficieze de drepturile
prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1860/2006 privind drepturile şi
obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada
delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în
cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările
ulterioare.
Faţă de ultimele alegeri, se propune ca indemnizaţia preşedinţilor

birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora să
crească de la 85 de lei la 100 de lei pe zi de activitate fără a depăşi 5 zile,
indemnizaţia operatorilor de calculator urmând a fi identică cu a acestora.
3. Alte informaţii
Din considerente care țin de transparență și de securitate juridică a
alegătorilor și a competitorilor electorali, adoptarea de către Guvern a
hotărârii privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în
bune condiţii a alegerilor locale urmează a fi făcută înaintea datei începerii
perioadei electorale, odată cu stabilirea datei alegerilor, a calendarului
acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale şi a măsurilor tehnice necesare
bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor locale. Data începerii perioadei
electorale coincide cu momentul intrării în vigoare a hotărârii, respectiv cu
data de 22 martie 2015.
Secţiunea a 3-a Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
1. Impactul macroeconomic
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
1
1 . Impactul asupra mediului
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
concurenţial şi domeniului
ajutoarelor de stat
2. Impactul asupra mediului de
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
afaceri
21. Impactul asupra sarcinilor
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
administrative
22. Impactul asupra
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
întreprinderilor mici şi mijlocii
3. Impactul social
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
4. Impactul asupra mediului
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
5. Alte informaţii
Nu este cazul.
Secţiunea a 4-a. Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt,
pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)
- mii lei Indicatori
An
Următorii 4 ani
curent
Media pe 5 ani
2016
2017 2018 2019 2020
1
2
3
4
5
6
7
1.Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din
care:
a) bugetul de stat, din
acesta:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
b)bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurărilor
sociale de stat:
(i) contribuţii de asigurări
2. Modificări ale
cheltuielilor bugetare,
plus/minus, din care:
a) bugetul de stat, din
acesta:

(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
b)bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
c)bugetul asigurărilor
sociale de stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
3. Impact financiar,
plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4.
Propuneri
pentru acoperirea
creşterii
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru pentru a compensa
reducerea
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind fundamentarea
modificărilor
veniturilor
şi/sau cheltuielilor bugetare
7. Alte informaţii
Secţiunea a 5-a. Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri normative necesare pentru Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
aplicarea prevederilor proiectului de act
normativ:
a) acte normative în vigoare ce vor fi
modificate sau abrogate, ca urmare a intrării
în vigoare a proiectului de act normativ;
b) acte normative ce urmează a fi elaborate
în vederea implementării noilor dispoziţii.
1¹. Compatibilitatea proiectului de act Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
normativ cu legislația în domeniul
achizițiilor publice.
2. Conformitatea proiectului de act normativ Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor
ce transpun prevederi comunitare
3. Măsuri normative necesare aplicării
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
directe a actelor normative comunitare
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
Europene
5. Alte acte normative şi/sau documente Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
internaţionale din care decurg angajamente
6.Alte informaţii
Nu este cazul.
Secţiunea a 6-a. Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind procesul de consultare Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
cu organizaţii neguvernamentale, institute de

cercetare şi alte organisme implicate
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu
care a avut loc consultarea, precum şi a
modului în care activitatea acestor
organizaţii este legată de obiectul proiectului
de act normativ
3. Consultările organizate cu autorităţile
administraţiei publice locale, în situaţia în
care proiectul de act normativ are ca obiect
activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile
Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind
procedura de consultare a structurilor
asociative ale autorităţilor administraţiei
publice locale la elaborarea proiectelor de
acte normative
4. Consultările desfăşurate în cadrul
consiliilor interministeriale, în conformitate
cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.
750/2005 privind constituirea consiliilor
interministeriale permanente
5.Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
6.Alte informaţii

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

Proiectul urmează a fi avizat de Consiliul Legislativ.

Proiectul de hotărâre a Guvernului a fost elaborat de
Ministerul Afacerilor Interne și Autoritatea Electorală
Permanentă.
Secţiunea a 7-a. Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului
de act normativ
1. Informarea societăţii civile cu privire la Proiectul de hotărâre a Guvernului a fost publicat pe
necesitatea elaborării proiectului de act site-ul Autorităţii Electorale Permanente, conform
normativ
Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică.
2. Informarea societăţii civile cu privire la Proiectul de act normativ nu se referă la acest
eventualul impact asupra mediului în urma subiect.
implementării proiectului de act normativ,
precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii
cetăţenilor sau diversităţii biologice
3. Alte informaţii
Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect.
Secţiunea a 8- a. Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului Proiectul de act normativ nu se referă la acest
de act normativ de către autorităţile subiect.
administrației publice centrale şi/sau localeînfiinţarea unor noi organisme sau extinderea
competenţelor instituţiilor existente
2. Alte informaţii
Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect.

Faţă de cele sus menţionate, a fost promovat proiectul de hotărâre a Guvernului privind
stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale, pe
care dacă sunteţi de acord vă rugăm să îl aprobaţi.
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