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AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ 

 

 

Instrucțiuni 

privind organizarea și desfășurarea referendumului local referitor la atribuirea 

denumirii Olt-Romanați județului Olt, din data de 15 octombrie 2017 

 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 130/24.08.2017 cu 

privire la consultarea cetățenilor județului, prin referendum, referitor la atribuirea 

denumirii Olt-Romanați județului Olt, 

ținând cont de dispoziţiile art. 16, ale art. 20, ale art. 22, ale art. 23, ale                         

art. 25 alin. (22) - (4), ale art. 26 alin. (2) - (4) şi (6), ale art. 27 alin. (11) - (3), ale art. 

28 - 42 şi ale art. 431 alin. (1) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea 

referendumului, cu modificările şi completările ulterioare, 

luând în considerare prevederile art. 103 alin. (1) lit. i) şi w) din Legea                

nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi 

completările ulterioare, potrivit cărora Autoritatea Electorală Permanentă asigură 

aplicarea unitară a legislaţiei privind organizarea şi desfăşurarea referendumurilor 

locale şi veghează la respectarea acesteia, 

văzând dispozițiile art. 100 alin. (1) din aceeași lege, care stabilesc că Autoritatea 

Electorală Permanentă este o instituție administrativă autonomă cu personalitate 

juridică și cu competență generală în materie electorală, care are misiunea de a asigura 

organizarea și desfășurarea alegerilor și a referendumurilor, precum și finanțarea 

partidelor politice și a campaniilor electorale, cu respectarea Constituției, a legii și a 

standardelor internaționale și europene în materie, 

  observând că Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, a fost abrogată prin Legea nr. 67/2004 pentru 

alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, la rândul său abrogată prin 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, 

    văzând că Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a 

Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea 

autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 
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215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi 

completările ulterioare, a fost abrogată în mod expres prin Legea nr. 208/2015 privind 

alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, 

constatând că Legea nr. 115/2015 şi Legea nr. 208/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare, nu au avut în vedere situaţia juridică a normelor de trimitere 

din cadrul Legii nr. 3/2000, cu modificările şi completările ulterioare, către Legea nr. 

70/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 35/2008, 

cu modificările şi completările ulterioare,  

luând în considerare faptul că prevederile Hotărârii Guvernului nr. 270/1996 

privind stabilirea modelului ştampilelor care vor fi folosite la alegerile locale, act 

administrativ normativ emis în baza Legii nr. 70/1991 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, au ieșit la rândul lor din vigoare, 

observând jurisprudenţa interpretativă a Biroului Electoral Central privind 

caracterul complinitor al legislaţiei electorale în vigoare raportat la Legea nr. 3/2000, 

cu modificările şi completările ulterioare, precum şi la succesiunea evenimentelor 

legislative în materie electorală cu impact asupra normelor de trimitere din cadrul 

aceleiaşi legi, 

luând în considerare prevederile art. 120 din Legea nr. 208/2015, cu modificările 

şi completările ulterioare, care stabilesc că prevederile legale privind Corpul experţilor 

electorali, secţiile de votare, Registrul electoral şi listele electorale permanente se 

aplică în mod corespunzător referendumurilor locale, 

ținând cont de prevederile art. 62 din Legea nr. 3/2000, cu modificările și 

completările ulterioare, raportat la capitolul VI din Legea nr. 115/2015, 

văzând necesitatea utilizării la referendumul județean din 15 octombrie 2017 a 

unor modele ale ștampilelor electorale conținând mențiuni diferite față de cele folosite 

la alegerile locale parțiale din 11 iunie 2017, 

constatând că, potrivit art. 28 alin. (2) din Legea nr. 3/2000, cu modificările și 

completările ulterioare, în cazul referendumului local birourile electorale de 

circumscripţie ale judeţelor îndeplinesc, în mod corespunzător, atribuţiile Biroului 

Electoral Central, 

având în vedere și:  

- Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 2/2016 pentru aprobarea 

modelelor listelor electorale permanente care vor fi folosite la alegerile 

locale și parlamentare,  

- Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 3/2016 pentru aprobarea 

modelului listei electorale suplimentare care va fi folosit la alegerile locale, 

- Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 5/2016 pentru aprobarea 

modelelor ștampilelor electorale care vor fi folosite la alegerile locale,  
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- Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 6/2016 pentru aprobarea 

modelului timbrului autocolant care va fi folosit la alegerile locale,  

în temeiul art. 104 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezentele instrucțiuni. 

 

Art. 1. – Pentru organizarea și desfășurarea referendumului local referitor la 

atribuirea denumirii Olt-Romanați județului Olt, din data de 15 octombrie 2017 se 

înființează Biroul electoral de circumscripție județeană Olt și birouri electorale ale 

secțiilor de votare, în condițiile Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea 

referendumului, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 2. –  Referendumul local referitor la atribuirea denumirii Olt-Romanați 

județului Olt, din data de 15 octombrie 2017 se desfăşoară în secţiile de votare 

organizate şi numerotate potrivit Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a 

Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii 

Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 3. -  Desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare 

organizate pentru referendumul local referitor la atribuirea denumirii Olt-Romanați 

județului Olt, din data de 15 octombrie 2017 se realizează din rândul experților 

electorali cu domiciliul sau reședința în județul Olt. 

Art. 4. – Referendumul local referitor la atribuirea denumirii Olt-Romanați 

județului Olt, din data de 15 octombrie 2017 are loc pe baza listelor electorale 

permanente, întocmite și tipărite conform art. 49 alin. (1) și (5) din Legea nr. 

208/2015, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 5. -  (1) Modelul listei electorale permanente şi modelul listei electorale 

suplimentare care vor fi utilizate la referendumul local referitor la atribuirea denumirii 

Olt-Romanați județului Olt, din data de 15 octombrie 2017 sunt prevăzute în anexele 

nr. 1-2 la prezentele instrucțiuni. 

(2) Modelul ştampilei Biroului electoral de circumscripţie judeţeană Olt, 

modelele ștampilelor de control ale secțiilor de votare și modelul ștampilei cu 

mențiunea „Votat” care vor fi utilizate la referendumul local referitor la atribuirea 

denumirii Olt-Romanați județului Olt, din data de 15 octombrie 2017 sunt prevăzute în 

anexele nr. 3-5 la prezentele instrucțiuni. 

(3) Modelul timbrului autocolant care va fi utilizat la referendumul local 

referitor la atribuirea denumirii Olt-Romanați județului Olt, din data de 15 octombrie 

2017 este prevăzut în anexa nr. 6 la prezentele instrucţiuni. 

Art. 6. – (1) La referendumul local referitor la atribuirea denumirii Olt-

Romanați județului Olt, din data de 15 octombrie 2017, confecţionarea ştampilelor 

electorale, a timbrelor autocolante şi a buletinelor de vot, tipărirea tipizatelor listei 
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electorale suplimentare, a tipizatelor de pe lista electorală permanentă și suplimentară 

şi a proceselor-verbale privind rezultatele referendumului local, transportul şi 

distribuirea materialelor necesare votării, precum şi paza necesară se asigură prin grija 

Consiliului Județean Olt, cu sprijinul primarilor comunelor, oraşelor şi municipiilor 

din judeţul Olt. 

(2) Pentru dotarea tehnico-materială a birourilor electorale ale secţiilor de 

votare organizate pentru referendumul local referitor la atribuirea denumirii Olt-

Romanați județului Olt, din data de 15 octombrie 2017, primarii comunelor, oraşelor şi 

municipiilor din judeţul Olt vor utiliza cabinele și urnele de vot recuperate de la 

scrutinele anterioare şi aflate în stare de funcţionare. 

Art. 7. – Arhivarea materialelor utilizate în referendumul local referitor la 

atribuirea denumirii Olt-Romanați județului Olt, din data de 15 octombrie 2017 se 

realizează cu aplicarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr. 947/2004 privind 

stabilirea duratei şi condiţiilor de păstrare a materialelor necesare votării. 

Art. 8. - Biroul electoral de circumscripţie judeţeană Olt asigură transmiterea 

către prefectul județului Olt și Consiliul Județean Olt a unei copii certificate a 

procesului-verbal privind rezultatele referendumului local referitor la atribuirea 

denumirii Olt-Romanați județului Olt, din data de 15 octombrie 2017 pe care l-a 

întocmit. 

Art. 9. – Anexele nr. 1-6 fac parte din prezentele instrucțiuni. 

Art. 10. - Prezentele instrucțiuni se publică în Monitorul Oficial al României, 

Partea I. 

 

Președinte, 

Daniel-Constantin Barbu 

Contrasemnează: 

 

 

 

 Vicepreședinte, 

Constantin - Florin Mitulețu - Buică  

 

 

Vicepreședinte, 

                                        Marian Muhuleț 

 

 

 

București,  

Nr.___________



5 

Anexa nr. 1 

Modelul listei electorale permanente  

care va fi folosit la referendumul local referitor la atribuirea denumirii Olt-Romanați județului Olt, din data de 15 octombrie 

2017                                                                                                                           

                                                                                                                                              Pag. ......... 

ROMÂNIA                                                                                      

JUDEŢUL OLT                                                                                                Secţia de votare nr. .....................                                    

Municipiul, oraşul, comuna .....................................                                                                                    

Localitatea aparținătoare sau satul................................. 

Strada............................... 

LISTA ELECTORALĂ PERMANENTĂ 

pentru  referendumul judeţean din data de 15 octombrie 2017 

Nr. 

crt. 

Semnătura 

alegătorului 

Numele şi prenumele 

alegătorului 

Codul numeric personal Domiciliul sau 

reşedinţa alegătorului 

(nr. imobil, bloc, 

apartament) 

Seria şi numărul 

actului de identitate 

1.  

 

    

2.  

 

    

3.   

 

    

4.  

 

    

5.  

 

    

...  

 

    

  NOTĂ: 

   -  Lista electorală permanentă se semnează de către primar şi secretarul unităţii administrativ-teritoriale, potrivit legii. 
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Anexa nr. 2 

Modelul listei electorale suplimentare  

care va fi folosit la referendumul local referitor la atribuirea denumirii Olt-Romanați județului Olt, din data de 15 octombrie 

2017 

 

ROMÂNIA                                                                                                                                                                                Pag..........

                                                                                 

JUDEŢUL OLT                                                                                                                               

Municipiul, oraşul,  comuna .....................................                                                                         Secţia de votare nr. ...................                                                                                   

 

LISTA ELECTORALĂ SUPLIMENTARĂ 

 pentru  referendumul judeţean din data de 15 octombrie 2017 

 

Nr. 

crt. 

Semnătura 

alegătorului  

Numele şi 

prenumele 

alegătorului  

Codul numeric personal                                                           Domiciliul sau 

reşedinţa alegătorului 

(Strada, nr. imobil, bloc,  

apartament) 

Seria şi numărul 

actului de 

identitate 

1.  

 

                

2.  

 

                

3.  

 

                

4.  

 

                

5.  

 

                

...  

 

                

 

Numele, prenumele şi semnătura preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare 
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 …................................................................................................................. 

 

Numele, prenumele şi semnăturile membrilor biroului electoral al secţiei de votare care au consemnat datele de identificare ale 

alegătorilor în lista electorală suplimentară: 

…………….………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

NOTE: 

- Lista electorală suplimentară se semnează de către președintele biroului electoral al secției de votare, precum și de către membrii 

biroului electoral al secţiei de votare care au înscris alegătorii în lista electorală suplimentară, aceştia având obligaţia de a-şi înscrie 

numele şi prenumele în finalul listei, în locul special destinat acestui scop. La finalul listei se aplică ştampila de control a secţiei de 

votare. 

- Rubricile vor fi dimensionate la cel puțin 1 cm înălțime, iar rubrica privind semnătura va avea cel puțin 4 cm lungime. 

- Rubrica „Domiciliul sau reşedinţa alegătorului" se completează conform menţiunilor privind domiciliul sau reşedinţa înscrise în 

actul de identitate.  
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Anexa nr. 3 

 

Modelul 

ştampilei biroului electoral de circumscripţie judeţeană  Olt care va fi folosit la 

referendumul local referitor la atribuirea denumirii Olt-Romanați județului Olt, din 

data de 15 octombrie 2017 
 

 

 

 

                                               
 

 

 

 

 

 

NOTE: 

- Tuşul pentru ştampile va fi de culoare albastră. 

- Dimensiunea ştampilei va fi stabilită prin grija Consiliului Județean Olt. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biroul electoral 

de circumscripţie 

județeană 

Olt 

RJ  15.10.2017 
 



9 

 

 

Anexa nr. 4 
 

 

 

 

Modelul  

ştampilei de control a secţiei de votare care va fi folosit la referendumul local referitor 

la atribuirea denumirii Olt-Romanați județului Olt, din data de 15 octombrie 2017 

 

 

 

 

 
                               

 

 

NOTE: 

- Tuşul pentru ştampile va fi de culoare albastră. 

- Dimensiunea  ştampilei va fi stabilită prin grija Consiliului Județean Olt. 

  

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

 

Se înscrie numărul secţiei de votare, conform numerotării stabilite prin hotărârea Autorității 

Electorale Permanente. 

 
 

 

Secţia de 

votare 

nr.*)….. 

RJ 

15.10.2017 
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Anexa nr. 5 

 

Modelul 

ştampilei cu menţiunea "VOTAT" care va fi folosit la referendumul local referitor la 

atribuirea denumirii Olt-Romanați județului Olt, din data de 15 octombrie 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

NOTE:  

- Tuşul folosit pentru ştampile va fi de culoare albastră. 

- Amprenta ştampilei cu menţiunea „VOTAT” va avea dimensiunea de 18 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VOTAT 

RJ 

15.10.2017 
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Anexa nr. 6 

 

Modelul 

ştampilei timbrului autocolant care va fi folosit la referendumul local referitor la 

atribuirea denumirii Olt-Romanați județului Olt, din data de 15 octombrie 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE:  

Pătratul în care este încadrat cercul cu înscrisul „VOTAT” şi cu menţiunea privind 

data scrutinului va avea latura de 20 mm.   

Timbrele autocolante sunt imprimate cu litere de aceeași mărime, cu aceleași 

caractere și cu aceeași cerneală. 

 

 

VOTAT 

RJ 

15.10.2017 
 


