
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

Secţiunea 1. Titlul proiectului de act normativ 

 

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea modelelor şi a condiţiilor de tipărire ale buletinelor 

de vot care sunt folosite la alegerile locale 

 

Secţiunea a 2-a. Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea situaţiei actuale     Alegerea autorităților administrației publice locale se 

organizează și se defășoară în 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. 57 din legea menționată prevăd că modelele 

buletinelor de vot se stabilesc prin hotărâre a Guvernului şi sunt 

diferite pentru consiliile locale, pentru consiliile judeţene, 

respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, şi pentru 

primari, respectiv pentru primarul general al municipiului 

Bucureşti.  

     De asemenea, art. 58 stabilește elementele buletinului de 

vot.  Astfel, buletinul de vot este format din mai multe file. Pe 

paginile interioare ale acestuia se imprimă patrulatere în număr 

suficient pentru a cuprinde toate listele de candidaturi, respectiv 

toţi candidaţii independenţi, în aşa fel încât ultima pagină să 

rămână albă pentru aplicarea ştampilei de control a secţiei de 

votare; paginile buletinului de vot se numerotează. Buletinele de 

vot se capsează. Patrulaterele se imprimă paralel între ele, câte 

două coloane pe aceeaşi pagină. Patrulaterele se numerotează, 

începând cu primul patrulater al coloanei din stânga a primei 

pagini interioare, care primeşte numărul de ordine 1, şi 

continuând cu primul patrulater al coloanei din dreapta, care 

primeşte numărul de ordine 2, numerotarea continuând până la 

ultimul patrulater. 

    În unghiul din partea stângă sus a fiecărui patrulater se 

imprimă denumirea partidului politic, alianţei politice, alianţei 

electorale sau a organizaţiilor cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori, după caz, 

menţiunea „Candidat independent”, iar în unghiul din partea 

dreaptă sus se imprimă semnul electoral. 

    În patrulaterele fiecărui buletin de vot se imprimă listele de 

candidaţi; candidaţii se identifică pe listă prin nume şi prenume 

şi se înscriu în ordinea stabilită de partidul politic, alianţa 

politică sau alianţa electorală care a depus lista.  

    Pentru alegerea primarului se imprimă, în patrulaterul 



 

buletinului de vot, în afara elementelor mai sus menționate, 

numele şi prenumele candidatului. 

      Dimensiunile buletinului de vot se stabilesc de către biroul 

electoral de circumscripţie, ţinând seama de numărul 

patrulaterelor, precum şi de spaţiul necesar pentru imprimarea 

numelui candidaţilor şi a celorlalte date. 

      Imprimarea buletinelor de vot se asigură, prin grija 

prefecţilor, de către birourile electorale de circumscripţie, astfel 

cum prevede art. 60 alin. (1) din Legea nr. 115/2015. Pentru 

întreaga circumscripţie electorală, buletinele de vot sunt 

imprimate cu litere de aceeaşi mărime, aceleaşi caractere şi 

aceeaşi cerneală, într-un număr egal cu al alegătorilor înscrişi în 

listele electorale, cu un plus de 10%. 

     Buletinele de vot trebuie să fie tipărite cel mai târziu cu 10 

zile înaintea alegerilor. 

2. Schimbări preconizate           Prezentul proiect propune modelul şi condiţiile de tipărire 

ale buletinului de vot care va fi folosit la alegerea consiliilor 

locale, consiliilor județene și a Consiliului general al 

municipiului Bucureşti, respectiv a primarilor și aprimarului 

general al municipiului Bucureşti.  

          De asemenea, se stabilește formatul buletinului de vot, 

modul în care se imprimă patrulaterele conținând candidaturile, 

tipul și mărimea fonturilor utilizate, numerotarea paginilor 

buletinului de vot și dimensiunea spaţiului grafic în care se va 

încadra semnul electoral. 

           În plus, pentru a facilita accesul alegătorilor la opțiunea 

de vot pe care intenționează să o exprime, prezentul proiect 

propune inserarea unei legende în prima pagina interioară a 

buletinului de vot, conținând denumirile tuturor competitorilor 

electorali, numerele de ordine pe buletinul de vot, rezultate din 

tragerea la sorți a ordinii pe buletinul de vot, aferente acestora, 

precum și  paginile din buletinul de vot în care aceștia au fost 

înscriși. 

3. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

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 

11. Impactul asupra mediului 

concurenţial şi domeniului 

ajutoarelor de stat  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

2. Impactul asupra mediului de 

afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

21. Impactul asupra sarcinilor 

administrative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

22.  Impactul asupra 

întreprinderilor mici şi mijlocii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

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 

curent 

Următorii 4 ani  

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 

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. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

1¹. Compatibilitatea proiectului de act 

normativ cu legislația în domeniul 

achizițiilor publice. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

2. Conformitatea  proiectului de act 

normativ cu legislaţia comunitară în cazul 

proiectelor ce transpun prevederi 

comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Măsuri normative necesare aplicării 

directe a actelor normative comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii 

Europene 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte acte normative şi/sau documente 

internaţionale din care decurg angajamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6.Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

Secţiunea a 6-a. Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normative 

 

1. Informaţii privind procesul de consultare 

cu organizaţii neguvernamentale, institute 

de cercetare şi alte organisme implicate 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 



 

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 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

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 

Proiectul urmează a fi avizat de Consiliul Legislativ. 

6.Alte informaţii 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 normative 

 

1. Informarea societăţii civile cu privire la 

necesitatea elaborării proiectului de act 

normativ 

Proiectul de hotărâre a Guvernului a fost publicat 

pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente, 

conform Legii nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică. 

2. Informarea societăţii civile cu privire la 

eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, 

precum şi efectele asupra sănătăţii şi 

securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

3. Alte informaţii Nu este cazul.  

Secţiunea a 8- a. Măsuri de implementare 

 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului 

de act normativ de către autorităţile 

administrației publice centrale şi/sau locale-

înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea 

competenţelor instituţiilor existente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

2. Alte informaţii Nu este cazul.  

 

 

 



 

 Faţă de cele sus menţionate, a fost promovat proiectul de hotărâre a Guvernului pentru 

aprobarea modelelor şi a condiţiilor de tipărire ale buletinelor de vot care sunt folosite la 

alegerile locale, pe care dacă sunteţi de acord vă rugăm să îl aprobaţi. 
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