
 

 

 

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 parțiale din data de 3 iunie 2018 

 

Secţiunea a 2-a. Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea 

situaţiei actuale 

Alegerea autorităților administrației publice locale se organizează 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. 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. Mai mult, potrivit art. 112 alin. (3) din legea 

menţionată, 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. 

Potrivit art. 112 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, 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, sediile şi dotarea birourilor electorale de circumscripţie 

judeţeană sunt asigurate de către primarii municipiilor reşedinţă de 

judeţ, împreună cu preşedinţii consiliilor judeţene şi cu prefecţii, iar cele 

ale birourilor electorale de circumscripţie comunală și orășenească, 

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 se 



 

 

asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne. 

Tot din bugetul de stat, se suportă 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 prevenire a votului 

ilegal. 

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. 

2. Schimbări 

preconizate 

         Prin prezentul proiect de act normativ se propune suplimentarea 

bugetului Ministerului Afacerilor Interne, Secretariatului General al 

Guvernului pentru Institutul Naţional de Statistică şi Autorităţii 

Electorale Permanente din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 

Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, cu fondurile 

necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor locale 

parțiale. 

         Cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea 

alegerilor locale parțiale 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.  La stabilirea 

cuantumului au fost avute în vedere indemnizaţiile stabilite la procesele 

electorale anterioare. 

       Astfel, președinții birourilor electorale de circumscripție și 

locțiitorii acestora, primesc o indemnizaţie de 85 lei pentru fiecare zi de 

activitate. 

       Personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale și statisticienii 

primesc o indemnizaţie de 65 de lei pentru fiecare zi de activitate. 

        Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi locţiitorul 

acestuia primesc câte o indemnizaţie de 150 de lei pentru fiecare zi de 

activitate, dar nu mai mult de 5 zile. 

         Plata acestor indemnizaţii se va face în baza listelor de prezenţă 

semnate de către preşedinţii birourilor electorale. 

         Operatorul de calculator al biroului electoral al secţiei de votare va  

primi o indemnizaţie de 150 de lei pentru fiecare zi de activitate, dar nu 

mai mult de 5 zile. Plata acestei indemnizaţii se va face în baza fișelor 

de pontaj emise de Autoritatea Electorală Permanentă în baza 

informaţiilor furnizate de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.   

          Membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare primesc câte o 

indemnizaţie de 65 de lei pentru fiecare zi de activitate, dar nu mai mult 

de 3 zile. 

           Membrii birourilor electorale de circumscripţie şi ai birourilor 

electorale ale secţiilor de votare, personalul tehnic auxiliar al acestora, 

statisticienii, operatorii de calculator și personalul structurilor 

Ministerului Afacerilor Interne care asigură măsuri de menţinere şi 

asigurare a ordinii şi liniştii publice sau care este în misiune de pază la 

birourile electorale de circumscripţie şi la birourile electorale ale 

secţiilor de votare au dreptul de primi o indemnizaţie pentru cheltuieli 

de protocol, în valoare de 10 lei de persoană pentru ziua votării. 

           Pe lângă indemnizațiile şi drepturile menţionate, se propune ca 

membrii birourilor electorale, personalul tehnic auxiliar, statisticienii 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 și completările ulterioare. 

           Aparatul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripţie 



 

 

va fi dimensionat în funcţie de bugetul alocat. 

3. Alte informaţii        Precizăm că, prin cheltuieli generate de controalele specifice 

perioadei electorale se înțelege cheltuieli de transport și cazare ale 

echipelor de control ale Autorității Electorale Permanente, iar prin 

cheltuieli generate de publicațiile specifice perioadei electorale se 

înțelege ghiduri, pliante și alte materiale de informare ale participanților 

la procesul electoral. 

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 

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 

2
1
. Impactul asupra sarcinilor 

administrative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

2
2
.  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  2018 2019 2020 2021 2022 

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 

(iii) active nefinanciare 

 

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 Fondurile necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a 

alegerilor locale parțiale vor fi asigurate din Fondul de rezervă 

bugetară la dispoziţia Guvernului.   

 

 

 

 

 

 



 

 

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 Nu este cazul. 

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

normativ 

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 Hotărârii 

Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de 

consultare a structurilor asociative ale autorităţilor 

administraţiei publice locale la elaborarea 

proiectelor de acte normative, cu modificările 

ulterioare. 

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor Proiectul de act normativ nu se referă la 



 

 

interministeriale, în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind 

constituirea consiliilor interministeriale 

permanente 

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 Autoritatea Electorală 

Permanentă și Ministerul Afacerilor 

Interne. 

 

Secţiunea a 7-a. Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea 

proiectului de act normativ 

 

1. Informarea societăţii civile cu privire la 

necesitatea elaborării proiectului de act normativ 

Proiectul a fost supus procedurii 

prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind 

transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată și a 

fost postat pe site-ul Autorității 

Electorale Permanente. 

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 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 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 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 parțiale din data de 3 iunie 2018, pe care dacă sunteţi de acord vă rugăm 

să îl aprobaţi. 
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