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 Prin H.G. nr. 283/2014 a fost stabilită ziua de duminică, 25 mai 2014, ca dată pentru 
organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale pentru alegerea autorităților 
administrației publice locale în următoarele circumscripții electorale: 
   

Nr. Crt. CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ JUDEŢUL ALEGERI PENTRU 

1 JUDEȚUL ARGEȘ ARGEȘ PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN 

2 ORAȘUL BORȘA MARAMUREȘ PRIMAR 

3 ORAȘUL PANCIU VRANCEA PRIMAR 

4 COMUNA LUIZI-CĂLUGĂRA BACĂU PRIMAR 

5 COMUNA APAȚA BRAȘOV PRIMAR 

6 COMUNA VALEA RÂMNICULUI BUZĂU PRIMAR 

7 COMUNA ZIDURI BUZĂU PRIMAR 

8 COMUNA OBREJA CARAȘ-SEVERIN PRIMAR 

9 COMUNA RASOVA CONSTANȚA PRIMAR 

10 COMUNA IDECIU DE JOS MUREȘ PRIMAR 

11 COMUNA BREZNIȚA-OCOL MEHEDINȚI PRIMAR 

12 COMUNA MĂRGINENI NEAMȚ PRIMAR 

13 COMUNA MĂGURENI PRAHOVA PRIMAR 

14 COMUNA PĂULEȘTI PRAHOVA PRIMAR 

15 COMUNA CRÂNGU TELEORMAN PRIMAR 

16 COMUNA TROIANUL  TELEORMAN PRIMAR 

17 COMUNA CRICIOVA TIMIȘ PRIMAR 

18 COMUNA DIMITRIE CANTEMIR VASLUI PRIMAR 

19 ORAȘUL POGOANELE BUZĂU CONSILIUL LOCAL 

20 COMUNA BUNTEȘTI BIHOR CONSILIUL LOCAL 

21 COMUNA CALVINI BUZĂU CONSILIUL LOCAL 

22 COMUNA HULUBEȘTI DÂMBOVIȚA CONSILIUL LOCAL 

23 COMUNA COȘOVENI DOLJ CONSILIUL LOCAL 

24 COMUNA SĂCĂLAZ TIMIȘ CONSILIUL LOCAL 

25 COMUNA I.C. BRĂTIANU TULCEA CONSILIUL LOCAL 

26 ANDREIAȘU DE JOS VRANCEA CONSILIUL LOCAL 

 
 

Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1297/20121 cheltuielile necesare 
pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor parţiale pentru autorităţile 
administraţiei publice locale se suportă în totalitate din bugetele locale ale comunelor, 
oraşelor, municipiilor, ale judeţelor, respectiv al municipiului Bucureşti sau sectoarelor 
acestuia, după caz. 

                                                 
1 Hotărârea Guvernului nr.1297/2012 privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea şi 
desfăşurarea alegerilor parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale 
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În tabelul următor sunt prezentate principalele operaţiuni electorale ce necesită 
alocarea unor fonduri corespunzătoare, precum şi sursa din care sunt alocate sumele 
necesare:  

 

Nr. 
crt. 

Cheltuieli necesare pentru: Cheltuieli suportate din: 

1 Dotarea şi funcţionarea birourilor electorale judeţene -  
(Art.1 alin.2 din H.G. nr.1297/2012; 

Bugetele judeţene 

2 Organizarea, dotarea şi funcţionarea birourilor de circumscripţie 
electorală municipală, orăşenească, comunală şi birourilor 
electorale ale secţiilor de votare -  
(Art.1 alin.2 din H.G. nr.1297/2012); 

Bugetele locale ale 
comunelor, oraşelor, 
municipiilor; 

3 Imprimarea buletinelor de vot, a altor formulare şi tipizate 
necesare procesului electoral, confecţionarea ştampilelor cu 
menţiunea „VOTAT”, a celor de control ale secţiilor de votare şi a 
ştampilelor birourilor electorale de circumscripţie comunală, 
orăşenească, municipală, precum şi a celor judeţene - 
(Art.3 din H.G. nr.1297/2012); 

Suportate de către 
Instituţiile Prefectului şi 
decontate ulterior din 
bugetele locale; 

4 Plata indemnizaţiilor membrilor birourilor electorale judeţene, a 
statisticienilor, informaticienilor şi a personalului tehnic auxiliar - 
(Art.1 alin.2 din GH nr.1297/2012); 

Bugetele judeţene 

5 Plata indemnizaţiei membrilor birourilor electorale.  
Personal tehnic auxiliar şi statisticienilor - 
(Art.1 alin.2 din GH nr.1297/2012); 

Bugetele locale ale 
comunelor, oraşelor, 
municipiilor; 

6 Plata indemnizaţiei de delegare, precum şi decontarea 
cheltuielilor de transport şi cazare pentru membrii birourilor  
electorale care domiciliază în alte localităţi –  
(Art.2 alin. 8  din H.G. nr.1297/2012); 

Bugetele locale, judeţene, 
sau al municipiului 
Bucureşti, după caz; 

7 Prelucrarea şi distribuire pe suport magnetic a datelor necesare 
pentru elaborarea sau actualizarea listelor electorale 
permanente şi a listelor complementare, precum şi a copiilor de 
pe acestea –  
(Art.4 alin.1 şi 2 din H.G. nr.1297/2012); 

Bugetele locale ale 
comunelor, oraşelor, 
municipiilor,  judeţelor 

8 Dotarea cu tehnică de calcul şi exploatarea programelor de 
prelucrare a datelor pentru efectuarea operaţiunilor tehnice 
privind stabilirea rezultatelor alegerilor locale parţiale; tipărirea 
proceselor-verbale pentru constatarea rezultatelor votării şi 
efectuarea operaţiunilor tehnice şi informatice privind stabilirea 
rezultatelor alegerilor locale parţiale –  
(Art.5 alin.1 şi 2 din H.G. nr. 1297/2012). 

Suportate de I.N.S şi 
recuperate ulterior din 
bugetele locale ale 
comunelor, oraşelor, 
municipiilor. 

 
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr.1297/2012 privind 

cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor parţiale pentru 
autorităţile administraţiei publice locale „în termen de cel mult 30 zile de la data aducerii la 
cunoştinţă a rezultatelor finale, autorităţile administraţiei publice implicate în organizarea şi 
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desfăşurarea alegerilor comunică Autorităţii Electorale Permanente situaţia sumelor alocate 
şi a cheltuielilor efectuate, separat pe cheltuieli de personal, materiale şi de capital, în 
vederea întocmirii raportului prevăzut la art.65 alin (1) lit. k) din 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. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu 
modificările şi completările  ulterioare”. 

 

N
R.

 C
RT

. 

JUDEŢUL UNITATEA ADMINISTRATIV 
TERITORIALĂ 

ALEGERI 
PENTRU 

CHELTUIELI (LEI) 

TO
TA

L 
CH

EL
TU

IE
LI

 

PE
RS

O
N

AL
 

BU
N

U
RI

 Ş
I S

ER
VI

CI
I 

AC
TI

VE
 N

EF
IN

AN
CI

AR
E 

1 ARGEȘ Argeș Președinte  
Consiliul 
Județean 

1.228.105 360.614 - 1.588.719 

2 MARAMUREȘ Orașul Borșa Primar 70.655 25.254 - 95.909 
3 VRANCEA Orașul Panciu Primar 58.325 24.443 - 82.768 
4 BACĂU Comuna Luizi-Călugăra Primar 31.155 9.703 - 40.858 
5 BRAȘOV   Comuna Apața Primar 12.035 6.471 - 18.506 
6 BUZĂU Comuna Valea Râmnicului Primar 28.094 7.285 - 35.379 
7 BUZĂU Comuna Ziduri Primar 37.326 6.518 - 43.844 
8 CARAȘ-SEVERIN Comuna Obreja Primar 30.544 7.312 - 37.856 
9 CONSTANȚA  Comuna Rasova Primar 9.480 3.032 - 12.512 

10 MUREȘ Comuna Ideciu de jos Primar 25.895 4.319 - 30.214 
11  MEHEDINȚI Comuna Breznița-Ocol Primar 37.525 5.400 - 42.925 
12 NEAMȚ Comuna Mărgineni Primar 21.035 6.978 - 28.013 
13 PRAHOVA Comuna Măgureni Primar 27.837 12.503 - 40.340 
14 PRAHOVA Comuna Păulești Primar 25.687 8.201 - 33.888 
15 TELEORMAN Comuna Crângu Primar 25.290 11.506 - 36.796 
16 TELEORMAN Comuna Troianul Primar 39.828 10.931 - 50.759 
17 TIMIȘ Comuna Criciova Primar 26.431 4.729 - 31.160 
18 VASLUI Comuna Dimitrie Cantemir Primar 32.025 2.097 - 34.122 
19 BUZĂU Orașul Pogoanele Consiliul local 22.128 11.194 - 33.322 
20 BIHOR Comuna Buntești Consiliul local 29.260 7.764 - 37.024 
21 BUZĂU Comuna Calvini Consiliul local 25.529 13.484 - 39.013 
22 DÂMBOVIȚA Comuna Hulubești Consiliul local 21.625 5.863 - 27.488 
23 DOLJ Comuna Coșoveni Consiliul local 32.075 26.295 - 58.370 
24 TIMIȘ Comuna Săcălaz Consiliul local 31.716 17.330 - 49.046 
25 TULCEA Comuna I.C. Brătianu Consiliul local 30.930 8.663 - 39.593 
26 VRANCEA Comuna Andreiașu de Jos Consiliul local Date incomplete 

 TOTAL CHELTUIELI 1.960.535 607.889 - 2.568.424 
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Prezentarea cheltuielilor efectuate cu ocazia organizării și desfășurării 
alegerilor locale parțiale din data de 25 mai 2014 

 
 

 
1. nnnn 

 
 
 

Printre circumscripțiile electorale în care s-au organizat alegeri locale parțiale pentru 
alegerea autorităților administrației publice locale, se numără și județul Argeș unde s-au 
organizat alegeri locale parțiale pentru alegerea președintelui consiliului județean.  

Astfel că, pentru alegerea președintelui consiliului județean Argeș, au fost constituite 
un număr de 518 secții de votare pentru 547.407 alegători prevăzuți în listele electorale. 

Conform procesului-verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatelor 
alegerilor și atribuirea mandatului pentru funcția de președinte al consiliului județean, din 
numărul total de 547.407 alegători prevăzuți în listele electorale s-au prezentat la urne doar 
159.544 alegători, reprezentând un procent de 29%. 

Pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale partiale pentru alegerea 
președintelui consiliului județean, s-a efectuat o cheltuială totală în suma de 1.588.719,12 
lei, din care: 1.228.105 lei pentru cheltuieli de personal și 360.614,12 lei pentru cheltuieli 
materiale. 
  
 
  CH 
  
 

INDEMNIZAȚII VALOARE LEI 

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE JUDEȚEANĂ 179.990 lei 

2 pers.(președinte/locțiitor)x 31 zile x 85 lei/zi 5.270 lei  

13 pers. (membrii BEC) x 29 zile x 85 lei/zi 32.045 lei 

Personal auxiliar : 142.675 lei 

27 pers. X 28 zile x 65 lei/zi = 50.895 lei  

1 pers. X 26 zile x 65 lei/zi =     1.690 lei  

30 pers. X 23 zile x 65 lei/zi = 44.850 lei  

20 pers. X 29 zile x 65 lei/zi = 37.700 lei  

2 pers. X 26 zile x 65 lei/zi =     3.380 lei  

1 pers. X 17 zile x 65 lei/zi =     1.105 lei  

1 pers. X 18 zile x 65 lei/zi =     1.170 lei  

1 pers. X 29 zile x 65 lei/zi =     1.885 lei  

CHELTUIELI DE PERSONAL 
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SECȚII DE VOTARE 1.048.115 lei 

518 secții votare x 2 pers.(președinte/locțiitor) x 5 zile x 85 lei/zi 440.300 lei 

131 secții votare x 9 membrii x 3 zile x 65 lei/zi 229.905 lei 

    3 secții votare x 8 membrii x 3 zile x 65 lei/zi 4.680 lei 

378 secții votare x 5 membrii x 3 zile x 65 lei/zi 368.550 lei 

    6 secții votare x 4 membrii x 3 zile x 65 lei/zi 4.680 lei 

TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL  1.228.105 lei 

 
 
\CHELTUIELI 
 
 
 

BĂUTURI RĂCORITOARE, GUSTARE, CAFEA 73.130 lei 

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE 26.340 lei 

2 pers.(președinte/locțiitor) x 31 zile x 10 lei/zi  620 lei 

13 pers. membrii x 29 zile x 10 lei/zi 3.770 lei  

Personal auxiliar : 21.950 lei 

27 pers. X 29 zile x 10 lei/zi = 7.830 lei  

  1 pers. X 26 zile x 10 lei/zi =    260 lei  

30 pers. X 23 zile x 10 lei/zi = 6.900 lei  

20 pers. X 29 zile x 10 lei/zi = 5.800 lei  

  2 pers. X 26 zile x 10 lei/zi =     520 lei  

  1 pers. X 17 zile x 10 lei/zi =     170 lei  

  1 pers. X 18 zile x 10 lei/zi =     180 lei  

  1 pers. X 29 zile x 10 lei/zi =     290 lei  

SECȚII VOTARE 41.530 lei 

131 secții votare x 11 pers. X  1 zi x 10 lei/zi 14.410 lei 

    3 secții votare x 10 pers. X 1 zi x 10 lei/zi  300 lei 

378 secții votare x  7 pers. X 1 zi x 10 lei/zi 26.460 lei 

    6 secții votare x  6 pers. X  1 zi x 10 lei/zi 360 lei 

PERSONAL PAZĂ MAI 5.260 lei 

 526 pers. X 1 zi x 10 lei/zi 5.260 lei 

  

ALTE  MATERIALE 287.484,12 lei 

Hârtie achiziționată tip bobină 84 cm/4,8 g/mp  8.359 kg x 3,0876 lei/kg 25.809,25 lei 

Hârtie achiziționată tip bobină 61cm/4,5 g/mp      379 kg x 3,3852 lei/kg 1.282,99 lei 

CHELTUIELI MATERIALE (BUNURI ȘI SERVICII) 
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Buletine vot 596.189 buc. x 0,248 lei/buc. 147.854,87 lei 

Extras de pe lista electorală 2.600 buc x 0,868 lei/buc. 2.256,80 lei 

Lista electorală primar-secretar 1.200 buc. x 0,868 lei/buc. 1.041,60 lei 

Listă electorală suplimentară 2.600 buc. x 0,868 lei/buc. 2.256,80 lei 

Timbre autocolante 532.710 buc. x 0,01612 lei/buc 8.587,29 lei 

Ștampilă cu menținea „VOTAT” 2.590 buc. X 2,3932 lei/buc. 6.198,39 lei 

Ștampile control 518 buc. x 10,54 lei/buc. 5.459,72 lei 

Ștampilă Biroul electoral de circumscripție județean 1 buc. x 104 lei/buc. 104,00 lei 

Închiriere sală instruire secții votare 750,00 lei 

Cheltuieli comunicații 7.275,65 lei 

Cheltuieli transport președinți sectii votare 3.720,00 lei 

Alte cheltuieli  materiale și rechizite 74.886,76 lei 

TOTAL CHELTUIELI MATERIALE 360.614,12 lei 

 
 După prezentarea cheltuielilor efectuate pentru alegerea președintelui consiliului 
județean Argeș, se poate calcula costul pe alegător înscris pe listele electorale precum și 
costul pe alegător prezent la vot: 
 

ALEGERI 
PENTRU 

TOTAL 
CHELTUIELI 
EFECTUATE 

PERSOANE 
ÎNSCRISE ÎN 

LISTELE 
ELECTORALE 

PERSOANE 
PREZENTE 

LA VOT 

COST/ALEGĂTOR 
ÎNSCRIS ÎN LISTELE 

ELECTORALE 

COST/ALEGĂTOR 
PREZENT LA VOT 

LEI EURO2 LEI EURO 

PREȘEDINTE  
CONSILIUL 
JUDEȚEAN 

1.588.719,12 547.407 159.544 2,90 0,65 9,95 2,25 

  
 
 
 
 
 
 

În ziua de 25 mai 2014, 8.717 de alegători din orașul Borșa, județul Maramureș s-au 
prezentat la vot pentru alegerea  primarului.   

Pentru o bună desfășurare a alegerilor locale parțiale, s-au constituit un număr de 20 
secții de votare pentru 23.056 alegători prevăzuți în listele electorale.  

Prezența la vot a fost în procent de 37%. 
Pentru alegerea primarului din orașul Borșa, s-au efectuat cheltuieli în valoare totală 

de 95.909,55 lei din care cheltuieli de personal 70.655 lei și cheltuieli materiale 25.254,55 lei. 
 

                                                 
2 Curs valutar BNR din ziua 23 mai 2014, 1 euro = 4,4164 lei 
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Cheltuieli de 

 
 
 

INDEMNIZAȚII BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE  26.855 lei 

2 pers.(președinte/locțiitor) x 32 zile x 85 lei/zi 5.440 lei 

7 membrii x 29 zile x 85 lei/zi 17.255 lei 

2 pers.auxiliar x 32 zile x 65 lei/zi 4.160 lei 

INDEMNIZAȚII SECȚII DE VOTARE 43.800 lei 

20 secții votare x 2 pers. (președinte/locțiitor) x  5 zile x 85 lei/zi 17.000 lei 

20 secții votare x 5 pers. X 3 zile x 85 lei/zi 25.500 lei 

20 secții votare x 1 pers. X 1 zi x 65 lei/zi 1.300 lei 

TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL  70.655 lei 

 
 
 
 
 

BĂUTURI RĂCORITOARE, GUSTARE, CAFEA 4.900 lei 

Biroul electoral de circumscripție 11 pers. X 30 zile x 10 lei/zi 3.300 lei 

Secții votare 20 x 8 pers. X 1 zi x 10 lei/zi 1.600 lei 

INDEMNIZAȚII DE DELEGARE, DECONTARE CHELTUIELI TRANSPORT 737 lei 

2 pers. X 32 zile x 29,31 lei/zi 737 lei 

Cantitate hârtie achiziționată  40 topuri x 11,47 lei/top 458,80 lei 

Număr de buletine de vot imprimate 25.300 buc x 0,2480 lri/buc. 6.274,40 lei  

Timbre autocolante 25.300 buc. x 0,3634 lei/buc. 9.196,04 lei 

Ștampilă control biroul electoral de circumscripție 1 buc. x 65,98 65,98 lei 

Ștampile cu mențiunea “VOTAT” 100 buc. x 17,99 lei/buc 1.799,24 lei 

Ștampile control 20 buc. x 18,60 lei/buc. 372 lei 

Decontarea prelucrării și distribuirii pe suport magnetic a datelor pentru 
elaborarea și actualizarea listelor electorale 57,59 lei 

Alte cheltuieli efectuate 1.393,50 lei 

TOTAL CHELTUIELI MATERIALE 25.254,55 lei 

 
Costul pe alegător, calculat la total cheltuieli efectuate, se prezintă după, cum 

urmează: 
 

CHELTUIELI DE PERSONAL 

CHELTUIELI MATERIALE (BUNURI ȘI SERVICII) 
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ALEGERI 
PENTRU 

TOTAL 
CHELTUIELI 
EFECTUATE 

PERSOANE 
ÎNSCRISE ÎN 

LISTELE 
ELECTORALE 

PERSOANE 
PREZENTE LA 

VOT 

COST/ALEGĂTOR 
ÎNSCRIS ÎN LISTELE 

ELECTORALE 

COST/ALEGĂTOR 
PREZENT LA VOT 

LEI EURO3 LEI EURO 

PRIMAR 95.909,55 23.056 8.717 4,15 0,93 11 2,49 

 
  
 
 
 
 
 

În aceeași zi de 25 mai 2014 Primăria orașului Panciu, județul Vrancea, a organizat 
alegeri locale parțiale pentru alegerea primarului.  

În acest sens, au fost constituite 9 secții de votare pentru un număr total de alegători 
înscriși în listele electorale de 8.107.  

Prezența la urne a fost de 51%, respectiv numărul total al alegătorilor care s-au 
prezentat la urne, înscriși în listele electorale din circumscripția electorală a fost de 4.085. 
 Pentru organizarea și desfășurarea alegerilor din orașul Panciu, primăria orașului a 
făcut cheltuieli în valoare totală de 82.768,31 lei, din care 58.325 lei cheltuieli cu personalul 
iar 24.443,31 lei cheltuieli materiale (bunuri și servicii). 
 
 
 
 
 
 

INDEMNIZAȚII BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE 36.420 lei 

2 pers.(președinte/locțiitor) x 32 zile x 85 lei/zi 5.440 lei 

7 pers.(membrii) x 30 zile x 85 lei/zi 17.850 lei 

3 pers. ( personal thenic - auxiliar) x 31 zile x 65 lei/zi 6.045 lei 

3 pers.(personal tehnic-auxiliar) x 30 zile x 65 lei/zi 5.850 lei  

2 pers. (personal tehnic-auxiliar) x   7 zile x 65 lei/zi 910 lei 

1 pers.(personal tehnic-auxiliar) x     5 zile x 65 lei/zi 325 lei  

INDEMNIZAȚII SECȚII VOTARE 16.425 lei 

9 secții votare x 2 pers.(președinte/locțiitor) x 5 zile x 85 lei/zi 7.650 lei 

9 sectii votare x 5 pers. (membrii)  x 3 zile x 65 lei/zi  8.775 lei 

BIROU ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE – BĂUTURI RACORITOARE,CAFEA 4.760 lei 

2 pers.  X 32 zile x 10 lei/zi 640 lei 

                                                 
3 Curs valutar BNR din ziua 23 mai 2014 ,1 euro = 4,4164 lei 

CHELTUIELI DE PERSONAL 
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3 pers.  X 31 zile x 10 lei/zi 930 lei 

10 pers. X 30 zile x 10 lei/zi 3.000 lei 

 2 pers.  X   7 zile  x 10 lei/zi 140 lei 

 1 pers. X    5 zile x 10 lei/zi 50 lei 

SECȚII VOTARE – BĂUTURI RĂCORITOARE, GUSTARE, CAFEA 720 lei 

72 pers. X 1 zi x 10 lei/zi 720 lei 

TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL 58.325 lei 

 
 

 
 
 

Hârtie achiziționată 3 top. A3 x 11,90 lei/top. 35,70 lei 

Buletine imprimate 8726 buc. x 0,1984 lei/filă (buletin imprimat pe coala 
A4 și îndoit) 

1.731,24 lei 

Timbre autocolante 7800 x 0,0868 lei/buc. 677,04 lei 

Ștampile cu mențiunea “VOTAT” 54 buc. X 16 lei/buc. 864 lei 

Ștampile control secții votare 9 buc. x 28 lei/buc. 252 lei 

Prelucrarea și distribuirea pe suport magnetic a datelor pentru elaborarea 
și actualizarea listelor electorale permanente și complementare : 
6 topuri x 11,90 lei/top 

71,40 lei 

Alte cheltuieli materiale efectuate in timpul procesului electoral 20.811,93 lei 

TOTAL CHELTUIELI MATERIALE 24.443,31 lei 

  
După prezentarea cheltuielilor efectuate pentru alegerea primarului orașului Panciu, 

se poate calcula costul pe alegător,după cum urmează: 
 

ALEGERI 
PENTRU 

TOTAL 
CHELTUIELI 
EFECTUATE 

PERSOANE 
ÎNSCRISE ÎN 

LISTELE 
ELECTORALE 

PERSOANE 
PREZENTE 

LA VOT 

COST/ALEGĂTOR 
ÎNSCRIS ÎN 

LISTELE 
ELECTORALE 

COST/ALEGĂTOR 
PREZENT LA VOT 

LEI EURO4 LEI EURO 

PRIMAR 82.768,31 8.107 4.085 10,20 2,31 20,26 4,58 

 
 
 
  
 
 
                                                 
4 Curs valutar BNR din ziua 23 mai 2014, 1 euro = 4,4164 lei 

CHELTUIELI MATERIALE (BUNURI ȘI SERVICII) 
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Pentru alegerea primarului din comuna Luizi Călugăra, Județul Bacău din data de 25 
mai 2014, s-au constituit 4 secții de votare pentru un număr total de alegători prevăzuți în  
listele electorale din circumscripția electorală de 4.262.   

Din totalul se alegători prevăzuți în listele electorale s-au prezentat la vot doar 1.595 , 
în procent de 37% conform datele prezentate în procesul-verbal privind centralizarea 
voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatului pentru funcția de 
primar.   

Pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale s-au efectuat cheltuieli în 
sumă totală de 40.858,82 lei din care cheltuieli de personal 31.155 lei și cheltuieli materiale 
(bunuri și servicii) 9.703,82 lei 
  
 
 
 
 
 

INDEMNIZAȚII BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE 23.855 lei 

2 pers.(președinte/locțiitor) X 30 zile X 85 lei/zi 5.100 lei 

5 pers. (membrii) x 27 zile x 85 lei/zi 11.475 lei 

4 pers.(personal tehnic-auxiliar) x 28 zile x 65 lei/zi 7.280 lei 

INDEMNIZAȚII SECȚII DE VOTARE 7.300 lei 

4 secții votare x 2 pers. (președinte/locțiitor) x 5 zile x 85 lei/zi 3.400 lei 

4 secții votare x 5 pers.(membrii) x 3 zile x 65 lei/zi 3.900 lei 

TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL 31.155 lei 

 
 
 
 
 
 

BĂUTURI RĂCORITOARE, GUSTARE, CAFEA 3.350 lei 

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE 3.070 lei 

2 pers.(președinte/locțiitor) x 30 zile x 10 lei/zi 600 lei 

5 pers.(membrii) x 27 zile x 10 lei/zi 1.350 lei 

4 pers. (personal tehnic-auxiliar) x 28 zile x 10 lei/zi 1.120 lei 

SECȚII DE VOTARE 280 lei 

CHELTUIELI DE PERSONAL 

CHELTUIELI MATERIALE (BUNURI ȘI SERVICII) 
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4 secții votare x 2 pers.(președinte/locțiitor) x 1 zi x 10 lei/zi 80 lei 

4 secții votare x 5 pers. (membrii) x 1 zi x 10 lei/zi 200 lei 

INDEMNIZATII DE DELEGARE , DECONTARE CHELTUIELI TRANSPORT 
PENTRU PERSOANELE DIN BEC ȘI SECȚIILE DE VOTARE 

1.982 lei 

ALTE ELEMENTE MATERIALE 4.371,82 lei 

Buletine de vot imprimate 4.690 buc. x 0,45lei/buletin  2.110,50 lei 

Timbre autocolante achiziționate 4.100 buc. x 0,05 lei/buc. 205,0 lei 

Ștampilă  control 1 buc. x 21 lei/buc. 26,04 lei 

Ștampile control 4 buc. x 20,50 lei/buc. 101,68 lei 

Ștampile cu mențiunea “VOTAT” 20 buc. x 17 lei/buc. 421,60 lei 

Rechizite și confectionare cabine vot 1.507,00 lei 

TOTAL CHELTUIELI MATERIALE 9.703,82 

 
 După prezentarea și detalierea cheltuielilor, separat pe cheltuieli de personal și 
cheltuieli materiale (bunuri și servicii) se poate calcula costul pe alegător înscris în listele 
electorale și pentru cei care s-au prezentat la vot : 
 

ALEGERI 
PENTRU 

TOTAL 
CHELTUIELI 
EFECTUATE 

PERSOANE 
ÎNSCRISE ÎN 

LISTELE 
ELECTORALE 

PERSOANE 
PREZENTE 

LA VOT 

COST/ALEGĂTOR 
ÎNSCRIS ÎN 

LISTELE 
ELECTORALE 

COST/ALEGĂTOR 
PREZENT LA VOT 

LEI EURO5 LEI EURO 

PRIMAR 40.858,82 4.262 1.595 9,59 2,17 25,62 5,80 

 
  
 
 
 
 

 
Comuna Apața din județul Brașov în ziua de 25 mai 2014, a organizat alegeri locale 

parțiale în vederea alegerii noului primar. În acest sens au fost constituite două secții de 
votare. Din procesul-verbal privind centralizarea voturilor și constatarea rezultatului 
alegerilor și atribuirea mandatului pentru funcția de primar, reiese că numărul total al 
alegătorilor prevăzuți în listele electorale a fost de 2.291, din care s-au prezentat la vot 
numai 1.371 votanți, respectiv în procent de 60%. 

Pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale din comuna Apața, 
județul Brașov, s-au efectuat cheltuieli din bugetul local în sumă totală de 18.506 lei, din care 
12.035 lei au fost cheltuieli de personal iar 6.471 lei reprezinta cheltuieli materiale (bunuri și 
servicii). 
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 În continuare, vom prezenta cheltuielile efectuate pe capitole de cheltuieli, după 
cum urmează: 

 
 
 

 
 

 INDEMNIZAȚII BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE 7.785 lei 

2 pers.(președinte/locțiitor)x 30 zile x 85 lei/zi 5.100 lei 

1 pers. (membru) x 2 zile x 85 lei/zi 170 lei 

4 pers. (membrii) x 3 zile x 85 lei/zi 1.020 lei 

1 pers. (personal tehnic-auxiliar) x 23 zile x 65 lei/ zi 1.495 lei 

INDEMNIZAȚII SECȚII DE VOTARE 4.250 lei 

2 secții de votare x 2 pers.(președinte/locțiitor) x 5 zile x 85 lei/zi 1.700 lei 

10 persoane (membrii) x 3 zile x 85 lei/zi  2.550 lei 

TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL 12.035 lei 

 
Potrivit  art. 2 pct. (3) din H.G nr. 1297/2012 privind cheltuielile necesare pentru 

pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor parțiale pentru autoritățile administrației 
publice locale se menționează că “Președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare și 
locțiitorii acestora beneficiază de o indemnizație de 85 lei pe zi de activitate, dar nu mai mult 
de 5 zile. Ceilalți membrii ai birourilor electorale ale secțiilor de votare beneficiază de 65 lei 
pe zi de activitate, dar nu mai mult de 3 zile.” 

După cum se poate observa din tabelul de mai sus, primăria comunei Apața a 
efectuat plăți incorect, respectiv a plătit membrii din birourile electorale ale secțiilor de 
votare cu suma de 85 lei/zi activitate în loc de 65 lei/zi de activitate. 
 
 
 
  
 

BĂUTURI RĂCORITOARE, GUSTARE, CAFEA 830 lei 

2 pers.(președinte/locțiitor BEC) x 30 zile x 10 lei/zi 600 lei 

21 pers. (membrii secții votare) x 1 zi x 10 lei/zi 210 lei 

2 pers. (pază MAI- secții votare) x 1 zi x 10 lei/zi 20 lei 

ALTE CHELTUIELI MATERIALE 1.522 lei 

Buletine de vot imprimate – 2.525 buc. x 0,198 lei/buc. 501 lei 

Timbre autocolante achiziționate 2.255 buc.x 0,334 lei/buc. 755 lei 

Ștampile achiziționate 11 buc 266 lei 

INDEMNIZAȚII DE DELEGARE, DECONTARE CHELTUIELI TRANSPORT  4.119 lei 

TOTAL CHELTUIELI MATERIALE 6.471 lei 

CHELTUIELI DE PERSONAL 

CHELTUIELI MATERIALE (BUNURI ȘI SERVICII) 
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Se menționează că, în prețul imprimării buletinelor de vot a fost introdus și costul 
hârtiei. După cum se observă din datele mai sus prezentate, se poate afirma despre 
cheltuielile materiale că sunt la jumătatea valorii reprezentate de cheltuielile de personal. 
 

ALEGERI 
PENTRU 

TOTAL 
CHELTUIELI 
EFECTUATE 

PERSOANE 
ÎNSCRISE ÎN 

LISTELE 
ELECTORALE 

PERSOANE 
PREZENTE 

LA VOT 

COST/ALEGĂTOR 
ÎNSCRIS ÎN 

LISTELE 
ELECTORALE 

COST/ALEGĂTOR 
PREZENT LA VOT 

LEI EURO6 LEI EURO 

PRIMAR 18.506 2.291 1.371 8,08 1,83 13,49 3,06 

 
  
 
 
 
 
 
 În data de 25 mai 2014, 2.932 de cetățeni  cu drept de vot din comuna Valea 
Râmnicului, județul Buzău, au votat pentru alegerea noului primar al comunei. Pentru 
organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale, au fost constituite 3 secții de votare 
pentru un număr total de alegători prevăzuți în listele electorale din circumscripția electorală 
de 4.780, conform procesului-verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatelor 
și atribuirea mandatului pentru funcția de primar. Prezența la vot a fost de 61%.  Pentru 
organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale Primăria comunei Valea Râmnicului  a 
alocat suma de 50.000 lei din care 35.000 lei pentru cheltuieli de personal și 15.000 lei 
pentru cheltuieli materiale (bunuri și servicii). Din suma alocată,  s-a utilizat doar 35.379,40 
lei, din care 28.094 lei pentru cheltuieli de personal și 7.285 lei la cheltuieli materiale.  
 
 
  
 
 

SUME ALOCATE: 35.000 LEI  
SUME UTILIZATE : 28.094 LEI 

 

INDEMNIZAȚII BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE 20.045 lei 

2 pers. (președinte/locțiitor) x 29 zile x 85 lei/zi 4.930 lei 

4 pers. (membrii)  x 27 zile x 85 lei/zi 9.180  lei 

1 pers. (membru)   x 24 zile x 85 lei/zi 2.040 lei 

1 pers. (membru)   x    3 zile x 85 lei/zi 255 lei 

2 pers. (personal tehnic auxiliar)  x 28 zile x 65 lei/zi 3.640 lei 

INDEMNIZAȚII SECȚII DE VOTARE 5.475 lei 
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3 secții de votare x 2 pers.(președinte/locțiitor) x 5 zile x 85 lei/zi 2.550 lei 

3 secții de votare x 5 pers. (membrii) x 3 zile x 65 lei/zi 2.925 lei 

INDEMNIZAȚII DE DELEGARE 2.574 lei 

8 PERS.    (198 ZILE X 13 lei/zi)  2.574 lei 

TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL 28.094 lei 

 
 
 
 
 

 
SUME ALOCATE :  15.000,00 LEI 
SUME UTILIZATE :    7.285,40 LEI 
 

BĂUTURI RACORITOARE, GUSTARE, CAFEA 2.700 lei 

31 pers. (270 zile x 10 lei/zi) 2.700 lei 

DECONTARE CHELTUIELI TRANSPORT 1.186 lei 

1 pers. X 825 lei 825 lei 

1 pers. X 250 lei 250 lei 

1 pers. X 111 lei 111 lei 

ALTE CHELTUIELI MATERIALE 3.399,40 lei 

Imprimare buletine de vot 5.200 buc x 0,3660 lei/buc  1.903,45 lei 

Achiziție timbre autocolante 4.200 buc. x 0,05 lei/buc. 210,00 lei 

Ștampilă control BEC 1 buc. x 36 lei/buc. 36,00 lei 

Ștampilă BEC 1 buc. X 144 lei/buc. 144,00 lei 

Ștampilă control secții votare 3 buc. x  30,26 lei/buc 90,77 lei 

Ștampilă cu mențiunea “VOTAT” 15 buc. x 30,26 lei/buc. 453,84 lei 

Alte elemente (publicitate, anunț ziar, rechizite) 561,31 

TOTAL CHELTUIELI MATERIALE (BUNURI ȘI SERVICII) 7.285,40 

 
 

Se menționează că în prețul imprimării buletinelor de vot a fost introdus și costul 
hârtiei. După prezentarea detailată a cheltuielilor, se poate determina costul pe alegător 
prevăzut în listele electorale precum și pe alegător care s-a prezentat la vot : 
 
 
 
 
 
 

CHELTUIELI MATERIALE (BUNURI ȘI SERVICII) 
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ALEGERI 
PENTRU 

TOTAL 
CHELTUIELI 
EFECTUATE 

PERSOANE 
ÎNSCRISE ÎN 

LISTELE 
ELECTORALE 

PERSOANE 
PREZENTE 

LA VOT 

COST/ALEGĂTOR 
ÎNSCRIS ÎN 

LISTELE 
ELECTORALE 

COST/ALEGĂTOR 
PREZENT LA VOT 

LEI EURO7 LEI EURO 

PRIMAR 35.379 4.780 2.932 7,40 1,67 12,06 2,73 

 
 
 
 
 
 
 
 

În județul Buzău au avut loc alegeri locale parțiale pentru alegerea primarului în 
comunele Valea Râmnicului și Ziduri.  

Primăria comunei Ziduri pentru alegerea primarului a constituit 6 secții de votare 
pentru un număr total de alegători prevăzuți în listele electorale de 3.777.  

Prezența la vot a fost foarte bună, 65%, respectiv s-au prezentat la urne un număr de 
2.464 alegători.  

Pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale Primăria comunei Ziduri a 
efectuat cheltuieli în sumă totală de 43.844 lei, din care 37.326 lei la cheltuieli de personal și 
6.518 lei la cheltuieli materiale (bunuri și servicii). 
 
 
 
 
 
 

INDEMNIZAȚII BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE 23.235 lei 

2 pers.(presedinte/locțiitor) x 29 zile x 85 lei/zi 4.930 lei 

7 persoane (membrii) x 27 zile x 65 lei/zi 12.285 lei 

INDEMNIZAȚII SECȚII VOTARE 10.950 lei 

6 secții de votare x 2 pers. (președinte/locțiitor)  x 5 zile x 85 lei/zi 5.100 lei 

6 secții de votare x 5 pers. (membrii) x 3 zile x 65 lei/zi 5.850 lei 

INDEMNIZAȚII DE DELEGARE, CHELTUIELI TRANSPORT, CAZARE 3.141 lei 

4 pers.  delegate x 27 zile x 21,25 lei/zi 2.295 lei 

12 pers.delegate x 2 zile x 35,25 lei/zi 846 lei 

TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL 37.326 lei 
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BĂUTURI RĂCORITOARE, GUSTARE, CAFEA 2.910 lei 

SECȚII VOTARE – 48 pers.(inclusivMAI)  x 1 zi x 10 lei/zi 480 lei 

BEC – 9 pers x 27 zile x 10 lei/zi 2.430 lei 

ALTE MATERIALE 3.608 lei 

Buletine vot 4.098 buc x 0,366 lei/buc. 1.500 lei 

Timbre autocolante 3.000 buc. x 0,049 lei/buc.  147 lei 

Ștampilă BEJ 1 buc. x 36 lei/buc. 36 lei 

Ștampilă BEC 1 buc. x 144 lei/buc. 144 lei 

Ștampilă control 6 buc. x 30,26 lei/buc. 182 lei 

Ștampilă cu mențiunea “VOTAT”  30 buc. x 30,26 lei/buc 908 lei 

Alte elemente (publicitate, anunt ziar, rechizite) 691 lei 

TOTAL CHELTUIELI MATERIALE (BUNURI ȘI SERVICII) 6.518  lei 

 
 Raportat la total cheltuieli efectuate pentru alegerile locale parțiale, costul pe 
alegător înscris pe listele electorale și cel pe alegător prezent se prezintă astfel: 
 

ALEGERI 
PENTRU 

TOTAL 
CHELTUIELI 
EFECTUATE 

PERSOANE 
ÎNSCRISE ÎN 

LISTELE 
ELECTORALE 

PERSOANE 
PREZENTE 

LA VOT 

COST/ALEGĂTOR 
ÎNSCRIS ÎN 

LISTELE 
ELECTORALE 

COST/ALEGĂTOR 
PREZENT LA VOT 

LEI EURO8 LEI EURO 

PRIMAR 43.844 3.777 2.464 11.60 2,63 17,79 4,03 

 
 
 
 
 
 
 
 

În ziua de 25 mai 2014  în comuna Obreja din județul Caraș-Severin au avut loc alegeri 
locale parțiale pentru autoritățile administrației publice locale, respectiv alegerea primarului.  

Așa cum reiese din procesul-verbal privind centralizarea voturilor, constatarea 
rezultatelor alegerilor și atribuirea mandatului pentru funcția de primar din comuna Obreja, 
pentru organizarea și desfășurarea alegerilor au fost constituite un număr de 4 secții de 
votare pentru 2.693 alegători prevăzuți în listele electorale din circumscripția electorală.   
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Din numărul total de alegători înscriși în listele electorale s-au prezentat la vot 1.806 
alegători, respectiv 67%. 

Pentru desfășurarea acestor alegeri locale parțiale, primăria comunei Obreja a utilizat 
fonduri proprii în sumă totală de 37.856 lei, din care 30.544 lei la cheltuieli de personal și 
7.312 lei la cheltuieli materiale (bunuri și servicii).   

În continuare, vă vom prezenta detaliat cheltuielile efectuate pe capitole de 
cheltuieli: 
 
 
 
 

INDEMNIZAȚII BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE 22.290 lei 

2 pers. (președinte/locțiitor) x 29 zile x 85 lei/zi 4.930 lei 

5 pers. (membrii) x 28 zile x 85 lei/zi 11.900 lei 

3 pers. (personal tehnic-auxiliar) x 28 zile x 65 lei/zi 5.460 lei 

INDEMNIZAȚII SECȚII DE VOTARE 7.300 lei 

4 secții votare x 2 pers.(președinte/locțiitor) x 5 zile x 85 lei/zi 3.400 lei 

4 secții votare x 5 pers.(membrii) x 3 zile x 65 lei/zi 3.900 lei 

INDEMNIZAȚII DELEGARE,DECONTARE CHELTUIELI TRANSPORT 954 lei 

1 pers.(BEC) x 15 zile x 53 lei/zi 795 lei 

1 pers. (BEC) x 3 zile x 53 lei/zi 159 lei 

TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL 30.544 lei 

 
 
 
 

BĂUTURI RĂCORITOARE, GUSTARE, CAFEA 3.820 lei 

2 pers. (preș./locțiitor BEC) x 29 zile x 10 lei/zi 580 lei 

5 pers. (membrii BEC) x 28 zile x 10 lei/zi 1.400 lei 

3 pers. (personal aluxiliar BEC) x 28 xile x 10 lei/zi 840 lei 

4 secții votare x 2 pers. (preș/locțiitor) x 5 zile x 10 lei/zi 400 lei 

4 secții votare x 5 pers. (membrii) x 3 zile x 10/zi 600 lei 

ALTE CHELTUIELI MATERIALE 3.492 lei 

Buletine de vot imprimate  2.924 buc. x 0,07 lei/buc.buletin 205 lei 

Timbre autocolante 2438 buc (21 file x 1,98 lei/filă) 42 lei 

Ștampile control 4 buc x 11,78 lei/buc 47 lei 

Ștampile cu mențiunea “VOTAT”  20 buc. X 9,92 lei/buc. 198 lei 

Alte cheltuieli( cabine, cortine, rechizite) 3.000 lei 

TOTAL CHELTUIELI MATERIALE 7.312 lei 

CHELTUIELI DE PERSONAL 

CHELTUIELI MATERIALE (BUNURI ȘI SERVICII) 
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 Raportat la total cheltuieli efectuate pentru alegerile locale parțiale, costul pe 
alegător înscris pe listele electorale și cel pe alegător prezent se prezintă astfel: 
 

ALEGERI 
PENTRU 

TOTAL 
CHELTUIELI 
EFECTUATE 

PERSOANE 
ÎNSCRISE ÎN 

LISTELE 
ELECTORALE 

PERSOANE 
PREZENTE 

LA VOT 

COST/ALEGĂTOR 
ÎNSCRIS ÎN 

LISTELE 
ELECTORALE 

COST/ALEGĂTOR 
PREZENT LA VOT 

LEI EURO9 LEI EURO 

PRIMAR 37.856 2.693 1.806 14,05 3,18 20,96 4,74 

 
 
 
 
 
 
 

Pe data de  25 mai 2014, alegătorii  prevăzuți în listele electorale din comuna Rasova 
- județul Constanța, în număr de 2.983, au fost chemați la urne pentru  alegerea  primarului. 

Din procesul-verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului și 
atribuirea mandatului pentru funcția de primar, rezultă că s-au prezentat la vot 1.708 
alegători, respectiv un procent de 57%. S-au organizat trei secții de votare. 
 Pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale pentru 
alegerea primarului, Primăria Rasova a cheltuit din bugetul local suma de 12.512,04 lei, din 
care 9.480 lei pentru cheltuieli de personal și 3.032,04 lei cheltuieli materiale. 
 
 
 
 
 

INDEMNIZAȚII BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE 4.005 lei 

2 pers.(preș./locțiitor) x 14 zile x 85 lei/zi 2.380 lei 

5 membrii x 5 zile x 65 lei/zi 1.625 lei 

INDEMNIZAȚII SECȚII VOTARE 5.475 lei 

3 secții votare x 2 pers. (preș./locțiitor) x 5 zile x 85 lei/zi 2.550 lei 

3 secții votare x 5 membrii x 3 zile x 65 lei/zi 2.925 lei 

TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL : 9.480 lei  
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BĂUTURI RĂCORITOARE, GUSTARE, CAFEA (SECȚII VOTARE) 
21 pers. X 1 zi x 10 lei  

210 lei 

BĂUTURI RĂCORITOARE, GUSTARE, CAFEA 
7 persoane x 1 zi x 10 lei/zi 

70 lei 

ALTE CHELTUIELI MATERIALE 2.752,04 lei 

Buletine de vot 3.200 buc. x 0,248 lei 793,60 lei 

Timbre autocolante 2.700 buc. x 0,062 lei 167,40 lei 

Ștampilă cu mențiunea “VOTAT” 15 buc. X 26,78 lei/buc. 401,76 lei 

Ștampilă lemn 40 mm 4 buc. x 34,72 lei/buc. 138,88 lei 

Tuș albastru 8 buc. x 13,95 lei/buc. 111,60 lei 

Tușieră format 110/70 mm 8 buc. x 18,60 lei 148,80 lei 

Cabine vot 9 buc. (cate trei pe secția de votare) x 110 lei/buc. 990,00 lei 

TOTAL CHELTUIELI MATERIALE  3.032,04 lei 

 
Raportat la total cheltuieli efectuate pentru alegerile locale parțiale, costul pe 

alegător înscris pe listele electorale și cel pe alegător prezent la vot este de: 
 

ALEGERI 
PENTRU 

TOTAL 
CHELTUIELI 
EFECTUATE 

PERSOANE 
ÎNSCRISE ÎN 

LISTELE 
ELECTORALE 

PERSOANE 
PREZENTE 

LA VOT 

COST/ALEGĂTOR 
ÎNSCRIS ÎN 

LISTELE 
ELECTORALE 

COST/ALEGĂTOR 
PREZENT LA VOT 

LEI EURO10 LEI EURO 

PRIMAR 12.510,04 2.983 1.708 4,19 0,94 7,32 1,65 

 
 
 
 
 
 
 

Pentru pregătirea și organizarea alegerilor locale parțiale din data de 25 mai 2014, 
primăria din comuna Ideciu de Jos, județul Mureș, a efectuat cheltuieli în valoare de 30.214 
lei, din care 25.895 lei la capitolul cheltuieli de personal și 4.319 lei la capitolul materiale        
(bunuri și servicii).   

Cu această ocazie au fost constituite trei secții de votare pentru  un număr total de 
alegători prevăzuți în listele electorale de 1.829. 

                                                 
10 Curs valutar BNR din ziua 23 mai 2014, 1 euro = 4,4164 lei 

CHELTUIELI MATERIALE (BUNURI ȘI SERVICII) 



 
21 

 

 Prezența la vot a fost în procent de 56%, respectiv 1.031 de alegători care s-au 
prezentat la urne, înscriși în listele electorale din circumscripția electorală. 
 Astfel suma de 25.895 lei, utilizată din capitolul cheltuieli de personal, reprezintă: 
 
 
 
 
 

INDEMNIZAȚII BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE 17.620 lei 

2 pers.(preș./locțiitor) x 28 zile x 85 lei/zi 4.760 lei 

5 pers.(membrii) x 22 zile x 85 lei/zi 9.350 lei 

2 pers.(personal tehnic-auxiliar) x 27 zile x 65 lei/zi 3.510 lei 

INDEMNIZAȚII SECȚII DE VOTARE 6.375 lei 

3 secții votare x 2 pers.(preș./locțiitor) x 5 zile x 85 lei/zi 2.550 lei 

3 secții votare x 5 pers.(membrii) x 3 zile x 85 lei/ zi  3.825 lei 

INDEMNIZAȚII DE DELEGARE, DECONTARE, TRANSPORT 1.900 lei 

TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL 25.895 LEI 

 
 Potrivit  art. 2 pct. (3) din H.G nr. 1297/2012 privind cheltuielile necesare pentru 
pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor parțiale pentru autoritățile administrației 
publice locale se menționează că “Președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare și 
locțiitorii acestora beneficiază de o indemnizație de 85 lei pe zi de activitate, dar nu mai mult 
de 5 zile. Ceilalți membrii ai birourilor electorale ale secțiilor de votare beneficiază de 65 lei 
pe zi de activitate, dar nu mai mult de 3 zile.” 
 După cum se poate observa din tabelul de mai sus, Primăria comunei Ideciu de Jos 
a efectuat plăți incorect, respectiv a plătit membrii din birourile electorale ale secțiilor de 
votare cu suma de 85 lei/zi activitate în loc de 65 lei/zi de activitate. 
 
  
 
 
 
 

BĂUTURI RĂCORITOARE, GUSTARE, CAFEA (inclusiv personalul pază MAI) 2.470 lei 

27 pers. X 1 zi x 10 lei/zi 270 lei 

2   pers x 28 zile x 10 lei/zi 560 lei 

5 pers. X 22 zile x10 lei/zi 1.100 lei 

2 pers. X 27 zile x 10 lei/zi 540 lei 

ALTE MATERIALE 1.849,07 

Buletine de vot imprimate 1.950 buc. x 0,3596 lei/buletin  701,22 lei 

Timbre autocolante achiziționate 1.950 buc. x 0,2976 lei/buc. 580,32 lei 

Cheltuieli de personal 

CHELTUIELI MATERIALE (BUNURI ȘI SERVICII) 
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Ștampile control 3 buc. x 10,54 lei/buc.  31,62 lei 

Ștampile cu mențiunea “VOTAT” 15 buc. x 8,928 lei/buc. 133,92 lei 

Rechizite  401,99 lei 

TOTAL CHELTUIELI MATERIALE 4.319,07 

 
 Raportat la total cheltuieli efectuate pentru alegerile locale parțiale, costul pe 
alegător înscris pe listele electorale și cel pe alegător prezent la vot este de: 
 

ALEGERI 
PENTRU 

TOTAL 
CHELTUIELI 
EFECTUATE 

PERSOANE 
ÎNSCRISE ÎN 

LISTELE 
ELECTORALE 

PERSOANE 
PREZENTE 

LA VOT 

COST/ALEGĂTOR 
ÎNSCRIS ÎN 

LISTELE 
ELECTORALE 

COST/ALEGĂTOR 
PREZENT LA VOT 

LEI EURO11 LEI EURO 

PRIMAR  30.214 1.829 1.031 16,51 3,73 29,30 6,63 

 
 
 
 
 

 
 
 

În data de 25 mai 2014, în județul Mehedinți, comuna Brezniț Ocol, s-au organizat 
alegeri locale parțiale. Astfel, din procesul-verbal privind centralizarea voturilor, constatarea 
rezultatului alegerilor și atribuirea mandatului reiese că 3.319 alegători prevăzuți în listele 
electorale au drept de vot. În aceste condiții, au fost constituite un număr de trei secții de 
votare. S-au prezentat la urne 1.975 de alegători, respectiv un procent de 59%. 

Pentru pregătirea și organizarea alegerii primarului din comuna Breznița Ocol 
primăria a cheltuit suma de 42.925 lei, din care 37.525 lei la capitolul cheltuieli de personal 
și  5.400 lei la capitolul materiale (bunuri și servicii), după cum urmează : 

 
 
 

 
 
 

INDEMNIZAȚII BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE 22.645 lei 

2 pers. (preș./locțiitor) x 32 zile x 85 lei/zi 5.440 lei 

5 pers. (membrii) x 31 zile x 85 lei/zi 13.175 lei 

2 pers. (personal tehnic-auxiliar) x 31 zile x 65 lei/zi 4.030 lei 

INDEMNIZAȚII SECȚII VOTARE 5.280 lei 

                                                 
11 Curs valutar BNR din ziua 23 mai 2014, 1 euro = 4,4164 lei 

CHELTUIELI DE PERSONAL 
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3 secții votare x 2 pers.( preș./locțiitor) x 5 zile x 85 lei/zi 2.550 lei 

3 secții votare – 14 mermbri x 3 zile x 65 lei/zi 2.730 lei 

INDEMNIZAȚII DELEGARE (TRANSPORT) 9.600 lei 

TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL 37.525 lei 

 
 

 
 
 
 

BĂUTURI RĂCORITOARE, GUSTARE, CAFEA 3.010 lei 

2 pers. (preș./locțiitor BEC) x 32 zile x 10 lei/zi 640 lei 

7 pers. ( 5 membrii BEC + 2 pers. auxiliare BEC) x 31 zile x 10 lei/zi 2.170 lei 

20 pers.( 6 pers. preș/locțiitor + 14 pers. membrii  secții votare) x 1 zi x 10 lei/zi 200 lei 

ALTE ELEMENTE 2.390 lei 

Buletine vot imprimate 3.600 buc. x 0,4588 lei/buc. 1.651,68 lei 

Timbre autocolante 3.000 buc. x 0,038 lei/buc 115,00 lei 

Ștampile control BEC 2 buc. x 80 lei/buc 160,00 lei 

Ștampile control secții  de votare 3 buc. x 30 lei/buc. 90,00 lei 

Ștampile cu mențiunea “VOTAT” 15 buc. X 19 lei/buc 285,00 lei 

Alte cheltuieli (rechizite) 88.32 lei 

TOTAL CHELTUIELI MATERIALE 5.400 lei 

 
 Raportat la total cheltuieli efectuate pentru alegerile locale parțiale, costul pe 
alegător înscris pe listele electorale și cel pe alegător prezent la vot este de: 
 
 

ALEGERI 
PENTRU 

TOTAL 
CHELTUIELI 
EFECTUATE 

PERSOANE 
ÎNSCRISE ÎN 

LISTELE 
ELECTORALE 

PERSOANE 
PREZENTE 

LA VOT 

COST/ALEGĂTOR 
ÎNSCRIS ÎN 

LISTELE 
ELECTORALE 

COST/ALEGĂTOR 
PREZENT LA VOT 

LEI EURO12 LEI EURO 

PRIMAR 42.925 3.319 1.975 12,93 2,92 21,73 4,92 

 
 
 
 
 
                                                 
12 Curs valutar BNR din ziua 23 mai 2014, 1 euro = 4,4164 lei 
 

CHELTUIELI MATERIALE (BUNURI ȘI SERVICII) 
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Pentru alegerea primarului din comuna Mărgineni, județul Neamț din data de 25 mai 
2014, primăria a alocat suma de 29.000 lei din care 22.000 lei la capitolul cheltuieli cu 
personalul și 7.000 lei la capitolul cheltuieli materiale (bunuri și servicii).  

Din sumele alocate la bugetul local, au fost utilizate 21.035 lei din cei 22.000 lei la 
cheltuieli de personal iar la cheltuieli materiale din 7.000 lei au fost utilizați 6.978 lei. Suma 
total utilizată a fost de 28.013 lei . Pentru 3.174 de alegători prevăzuți în listele electorale, 
conform procesului-verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor 
și atribuirea mandatului pentru funcția de primar, au fost constituite un număr de 5 secții de 
votare. Prezența la vot a fost de 46%, respectiv 1.480 alegători care s-au prezentat la urne. 

În continuare, vă prezentăm utilizarea fondurilor bugetare pe capitole de cheltuieli: 
 
  
 
 
 
 ALOCAT   : 22.000 LEI 
 UTILIZAT : 21.035 LEI 
  

INDEMNIZAȚII BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE 11.910 lei 

2 pers.(preș./locțiitor) x 30 zile x 85 lei/zi 5.100 lei 

5 pers.(membrii) x 7 zile x 85 lei/zi 2.975 lei 

Pers. Auxiliar  1 pers. x 30 zile x 65 lei/zi = 1.950 lei 
                          1 pers. x 25 zile x 65 lei/zi = 1.625 lei 
                          2 pers. X   2 zile x 65 lei/zi =    260 lei 

3.835 lei 

INDEMNIZAȚII SECȚII VOTARE 9.125 lei 

5 secții votare x 2 pers.(preș./locțiitor) x 5 zile x 85 lei/zi 4.250 lei 

5 secții votare x 5 pers. (membrii) x 3 zile x 65 lei/zi  4.875 lei 

TOTAL CHELTUIELI PERSONAL 21.035 lei 

 
 
 
 
 
 
 FONDURI ALOCATE   : 7.000 LEI 
 FONDURI UTILIZATE : 6.978 LEI 
 
 
 

CHELTUIELI DE PERSONAL 

CHELTUIELI MATERIALE (BUNURI ȘI SERVICII) 



 
25 

 

GUSTARI, CAFEA, RĂCORITOARE (49 pers.) 160 zile x 10 lei/zi 1.600 lei 

TRANSPORT  ( 63 zile ) 1.250 lei 

ALTE ELEMENTE 4.128 lei 

Buletine vot imprimate 3.500 buc. x 0,0807/buletin =282,45+67,79TVA 350,14 lei 

Timbre autocolante 2700 buc. x 0,30 lei/buc.=810 lei + 194,40 TVA 1.004,40 lei 

Ștampile BEC 1 buc. x 13 lei/buc. +3,12 TVA 16,12 lei 

Ștampile secții votare 5 buc. x 13 lei/buc + 15,60 TVA 80,60 lei 

Ștampilă anulat 5 buc. x 12,50 lei/buc.= 62,50+15 leiTVA 77,50 lei 

Ștampilă VOTAT 23 buc. x 7,25 lei/buc. = 166,75 + 40,02 TVA 206,77 lei 

Alte materiale (rechizite) 2.392,37 lei 

TOTAL CHELTUIEL MATERIALE 6.978lei 

 
 Raportat la total cheltuieli efectuate pentru alegerile locale parțiale, costul pe 
alegător înscris pe listele electorale și cel pe alegător prezent se prezintă astfel: 
 

ALEGERI 
PENTRU 

TOTAL 
CHELTUIELI 
EFECTUATE 

PERSOANE 
ÎNSCRISE ÎN 

LISTELE 
ELECTORALE 

PERSOANE 
PREZENTE 

LA VOT 

COST/ALEGĂTOR 
ÎNSCRIS ÎN 

LISTELE 
ELECTORALE 

COST/ALEGĂTOR 
PREZENT LA VOT 

LEI EURO13 LEI EURO 

PRIMAR 28.013 3.174 1.480 8,82 1,99 18,92 4,28 

 
 
 
 
 
 
 

Pentru alegerea primarului din comuna Măgureni, județul Prahova din data de 25 mai 
2014, primăria a alocat și cheltuit suma de 40.340 lei din care 27.837 lei la capitolul 
cheltuieli cu personalul și 12.503 lei la capitolul cheltuieli materiale (bunuri și servicii).  

Pentru 5.416 de alegători prevăzuți în listele electorale, conform procesului-verbal 
privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatului 
pentru funcția de primar, au fost constituite un număr de 5 secții de votare.  

Prezența la vot a fost de 64%, respectiv 3.497 alegători care s-au prezentat la urne. 
 În continuare, vă prezentăm utilizarea fondurilor bugetare pe capitole de cheltuieli: 

 
 
 

                                                 
13 Curs valutar BNR din ziua 23 mai 2014, 1 euro = 4,4164 lei 
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INDEMNIZAȚII BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE 16.675 lei 

2 pers.(preș./locțiitor) x 30 zile x 85 lei/zi  5.100 lei 

5 pers.(membrii) x 15 zile  x  85 lei/zi 6.375 lei 

2 pers.(personal tehnic-auxiliar) x 30 zile x 65 lei/zi 3.900 lei 

2 pers.(personal tehnic-auxiliar) x 10 zile x 65 lei/zi 1.300 lei 

INDEMNIZAȚII SECȚII DE VOTARE 8.930 lei 

5 secții votare x 2 pers.(preș./locțiitor) x 5 zile x 85 lei/zi 4.250 lei 

4 secții votare x 5 pers.(membrii) x 3 zile x 65 lei/zi 3.900 lei 

1 secție votare x 4 pers.(membrii) x 3 zile x 65 lei/zi 780 lei 

INDEMNIZAȚII DE DELEGARE (2 pers. / 30 zile) 2.232 lei 

TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL 27.837 lei 

 
 
 

 

CAFEA, BĂUTURI RĂCORITOARE, GUSTĂRI  2.670 lei 

17 persoane paza MAI ( 10 zile/zi) 170 lei 

4 pers.(preș./locțiitor BEC + 2 membrii BEC) x 30 zile x 10 lei/zi 1.200 lei 

5 pers.(3 membrii BEC + 2 pers. tehnic auxiliar) x 15 zile x 10 lei/zi 750 lei 

2 pers.(tehnic.auxiliar) x 10 zile x 10 lei/zi 200 lei 

5 secții votare x 7 pers. (preș./locțiitor/membrii) x 1 zi x 10 lei/zi 350 lei 

ALTE CHELTUIELI MATERIALE 9.832,76 lei 

Număr buletine de vot 5 topuri x  17,30 lei/top 86,50 lei 

Număr buletine de vot 5.900 buc. x 0,85 lei/buc. 5.015,00 lei 

Timbre autocolante 4700 buc. x 0,0496 lei/buc. 233,00 lei 

Ștampilă de circumscripție 1 buc. x 63 lei/buc. 63,00 lei 

Ștampile cu memțiunea” VOTAT” 30 buc. x 13,90 lei/buc. 417,00 lei 

Alte cheltuieli (confecționat cabine, materiale, rechizite) 4.081,26 lei 

TOTAL CHELTUIELI MATERIALE 12.503 lei 

 
 Raportat la total cheltuieli efectuate pentru alegerile locale parțiale, costul pe 
alegător înscris pe listele electorale și cel pe alegător prezent la vot este de: 
 

CHELTUIELI DE PERSONAL 

CHELTUIELI MATERIALE (BUNURI ȘI SERVICII) 
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ALEGERI 
PENTRU 

TOTAL 
CHELTUIELI 
EFECTUATE 

PERSOANE 
ÎNSCRISE ÎN 

LISTELE 
ELECTORALE 

PERSOANE 
PREZENTE 

LA VOT 

COST/ALEGĂTOR 
ÎNSCRIS ÎN 

LISTELE 
ELECTORALE 

COST/ALEGĂTOR 
PREZENT LA VOT 

LEI EURO14 LEI EURO 

PRIMAR 40.340 5.416 3.497 7,45 1,69 11,54 2,62 

 
 

 
 
 

 
 
Pentru alegerea primarului din comuna Păulești, județul Prahova din data de 25 mai 

2014, primăria a alocat și  cheltuit suma de 33.888  lei din care 25.687 lei la capitolul 
cheltuieli cu personalul și 8.201 lei la capitolul cheltuieli materiale (bunuri și servicii).  Pentru 
4.903 de alegători prevăzuți în listele electorale, conform procesului-verbal privind 
centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatului pentru 
funcția de primar, au fost constituite un număr de 5 secții de votare. Prezența la vot a fost de 
64%, respectiv 3.304 alegători care s-au prezentat la urne. 
 În continuare, vă prezentăm utilizarea fondurilor bugetare pe capitole de cheltuieli: 

 
 
 
 

 
 

INDEMNIZAȚII BIROUL DE CIRCUMSCRIPȚIE ELECTORALĂ 14.270 lei 

2 pers.(preș./locțiitor) x 42 zile x 85 lei/zi 7.140 lei 

5 pers.( membrii) x 5 zile x 85 lei/zi 2.125 lei 

5 pers. (statisticieni) x 3 zile  x 65 lei/zi 975 lei 

2 pers.(tehnic-auxiliar) x 31 zile x 65 lei/zi 4.030 lei 

INDEMNIZAȚII SECȚII VOTARE 10.625 lei 

5 secții de votare x 2 pers.(preș./locțiitor)x 5 zile x 85 lei/zi 4.250 lei 

5 secții votare x 5 pers.(membri) x 3 zile x 85 lei/zi  6.375 lei 

INDEMNIZAȚII DE DELEGARE,CHELTUIELI TRANSPORT 792 lei 

TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL 25.687 lei 

 
 Potrivit  art. 2 pct. (3) din H.G nr. 1297/2012 privind cheltuielile necesare pentru 
pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor parțiale pentru autoritățile administrației 
                                                 
14 Curs valutar BNR din ziua 23 mai 2014 1 euro = 4,4164 lei 
 

CHELTUIELI DE PERSONAL 
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publice locale se menționează că “Președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare și 
locțiitorii acestora beneficiază de o indemnizație de 85 lei pe zi de activitate, dar nu mai mult 
de 5 zile. Ceilalți membrii ai birourilor electorale ale secțiilor de votare beneficiază de 65 lei 
pe zi de activitate, dar nu mai mult de 3 zile.” 
 După cum se poate observa din tabelul de mai sus, Primăria comunei Păulești a 
efectuat plăți incorect, respectiv a plătit membrii din birourile electorale ale secțiilor de 
votare cu suma de 85 lei/zi activitate în loc de 65 lei/zi de activitate, în total 1.500 lei. 
 
 
 
 
 
 

BĂUTURI RACORITOARE, GUSTARE,CAFEA 1.910 lei 

2 pers.(președinte/locțiitor BEC) 42 zile x 10 lei/zi 840 lei 

2 pers.(pers.tehnic.auxiliar) x 31 zile x 10 lei/zi 620 lei 

45 pers. (preș./locțiitori, membrii secții votare, paza MAI) x 10 lei/zi 450 lei 

ALTE CHELTUIELI MATERIALE 6.291 lei 

Buletine de vot confecționate 5.300 buc. x 0,4499 lei/buc. 2.385 lei 

Ștampile 63 lei 

Timbre autocolante 4.400 buc. x 0,0496 lei/buc. 218 lei 

Alte cheltuieli materiale 3.625 lei 

TOTAL CHELTUIELI MATERIALE 8.201 lei 

  
 Raportat la total cheltuieli efectuate pentru alegerile locale parțiale, costul pe 
alegător înscris pe listele electorale și cel pe alegător prezent se prezintă astfel: 
 

ALEGERI 
PENTRU 

TOTAL 
CHELTUIELI 
EFECTUATE 

PERSOANE 
ÎNSCRISE ÎN 

LISTELE 
ELECTORALE 

PERSOANE 
PREZENTE 

LA VOT 

COST/ALEGĂTOR 
ÎNSCRIS ÎN 

LISTELE 
ELECTORALE 

COST/ALEGĂTOR 
PREZENT LA VOT 

LEI EURO15 LEI EURO 

PRIMAR 33.888 4.903 3.304 6,91 1,56 10,25 2,32 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
15 Curs valutar BNR din ziua 23 mai 2014, 1 euro = 4,4164 lei 
 

CHELTUIELI MATERIALE (BUNURI ȘI SERVICII) 
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Pentru alegerea primarului din comuna Crângu, județul Teleorman, din numărul total 
de 1.133 alegători prevăzuți în listele electorale, numai 793 de alegători s-au prezentat la 
urne.  

Pentru numărul total de alegători de 1.133 prevăzuți în listele electorale, au fost 
constituite două secții de votare.  

Pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale din comuna Crângu, 
primăria a efectuat cheltuieli în valoare totală de 36.796 lei, din care pentru cheltuieli de 
personal 25.290 lei iar pentru cheltuieli materiale (bunuri și servicii) 11.506 lei. 
 
 
 
 
 

 INDEMNIZAȚII BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE 20.440 lei 

7 pers.( preș./locțiitor/membrii) x 29 zile x 85 lei/zi 17.255 lei 

1 pers. (pers. tehnic-auxiliar) x 24 zile x 65 lei/zi 1.560 lei 

1 pers. (pers. tehnic-auxiliar) x 25 zile x 65 lei/zi 1.625 lei 

INDEMNIZAȚII SECȚII VOTARE 3.650 lei 

2 secții votare x 2 pers.(preș./locțiitor) x 5 zile x 85 lei/zi 1.700 lei 

2 secții votare x 5 pers.(membrii) x 3 zile x 65 lei/zi 1.950 lei 

INDEMNIZAȚII DE DELEGARE   1.200 lei 

TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL 25.290 lei 

 
 
 
 

BĂUTURI RĂCORITOARE, GUSTARE, CAFEA 2.650 lei 

2 secții votare x 7 membrii x 1 zi x 10 lei/zi 140 lei 

7 pers. BEC x 29 zile x 10 lei/zi 2.030 lei 

2 pers. pază MAI x 24 zile x 10 lei/zi 480 lei 

ALTE CHELTUIELI  8.856 lei 

Buletine vot 1.360 buc. x 0,297 lei/buc. 404 lei 

Timbre autocolante 1.330 x 0,24 lei/buc. 320 lei 

Ștampile (control/votat) 13 buc. x 37 lei/buc. 481 lei 

Alte elemenete materiale 7.651 lei 

TOTAL CHELTUIELI MATERIALE 11.506 lei 

 

CHELTUIELI DE PERSONAL 

CHELTUIELI MATERIALE (BUNURI ȘI SERVICII) 
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 Raportat la total cheltuieli efectuate pentru alegerile locale parțiale, costul pe 
alegător înscris pe listele electorale și cel pe alegător prezent se prezintă astfel: 
 

ALEGERI 
PENTRU 

TOTAL 
CHELTUIELI 
EFECTUATE 

PERSOANE 
ÎNSCRISE ÎN 

LISTELE 
ELECTORALE 

PERSOANE 
PREZENTE 

LA VOT 

COST/ALEGĂTOR 
ÎNSCRIS ÎN 

LISTELE 
ELECTORALE 

COST/ALEGĂTOR 
PREZENT LA VOT 

LEI EURO16 LEI EURO 

PRIMAR 36.796 1.133 793 32,47 7,35 46,40 10,50 

 
 
 

 
 
 

Pentru pregătirea și organizarea alegerilor locale parțiale din data de 25 mai 2014, 
primăria din orașul Troianul, județul Teleorman, a efectuat cheltuieli în valoare de 50.759 lei, 
din care 39.828 lei la capitolul cheltuieli de personal și 10.931 lei la capitolul materiale              
(bunuri și servicii). 

Cu aceasta ocazie au fost constituite patru secții de votare pentru  un număr total de 
alegători prevăzuți în listele electorale de 2.637.  

Prezența la vot a fost în procent de 65%, respectiv 1.792 de alegători care s-au 
prezentat la urne, înscriși în listele electorale din circumscripția electorală. 

În continuare, se va prezenta detaliat cheltuielile efectuate pe capitole de cheltuieli : 
 
 
 

 
 

INDEMNIZAȚII BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE  30.415 lei 

2 pers. (preș./locțiitor) x 34 zile x 85 lei/zi 5.780 lei 

5 pers. (membrii) x 32 zile x 65 lei/zi 10.400 lei 

6 pers. (tehnic/auxiliar) x 34 zile x 65 lei/zi 13.260 lei 

3 pers .(tehnic/auxiliar) x   5 zile x 65 lei/zi 975 lei 

INDEMNIZAȚII SECȚII VOTARE 7.300 lei 

4 secții votare x 2 pers.(preș./locțiitor) x 5 zile x 85 lei/zi 3.400 lei 

4 secții votare x 5 pers.(membrii) x 3 zile x 65 lei/zi 3.900 lei 

INDEMNIZAȚII  DE DELEGARE, CHELTUIELI TRANSPORT  (5 pers.) 2.113 lei 

TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL 39.828 lei 

 
                                                 
16 Curs valutar BNR din ziua 23 mai 2014, 1 euro = 4,4164 lei 
 

CHELTUIELI DE PERSONAL 
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Potrivit art.2 pct. (2) din H.G nr. 1297/2012 privind cheltuielile necesare pentru 
pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor parțiale pentru autoritățile administrației 
publice locale se menționează că “pentru membrii birourilor electorale se acordă o 
indemnizație de 85 lei pe zi de activitate. Personalul tehnic auxiliar, statisticienii și 
informaticienii care participă la executarea operațiunilor generate de procesul electoral pe 
lângă birourile electorale primesc o indemnizație de 65 lei pe zi de activitate.”   

Astfel, primăria orașului Troianul din județul Teleorman a efectuat incorect plățile 
pentru membrii biroului electoral de circumscripție în valoare de 65 lei /zi în loc de 85 lei/zi 
lucrătoare, așa cum prevede legea. 

 
 
 
 
 
 

BĂUTURI RĂCORITOARE, GUSTARE, CAFEA 4.740 lei 

32 pers.(secți votare)  x 1 zi x 10 lei/zi 320 lei 

  7 pers. ( BEC) x 34 zile x 10 lei/zi  2.380 lei 

  6 pers. (tehnic-auxiliari + paza MAI) 2.040 lei 

ALTE MATERIALE 6.191 lei 

Număr buletine de vot imprimate 2.835 buc. x 0,297 lei/buc. 844 lei 

Număr timbre autocolante 2.822 x 0,200 lei/buc. 565 lei 

Număr ștampile  25 buc. x 37,014 lei/buc. 925 lei 

Alte cheltuieli efectuate în timpul procesului electoral (amenajări sectii votare) 3.857 lei 

TOTAL CHELTUIELI MATERIALE 10.931 lei 

 
 Raportat la total cheltuieli efectuate pentru alegerile locale parțiale, costul pe 
alegător înscris pe listele electorale și cel pe alegător prezent se prezintă astfel: 
 

ALEGERI 
PENTRU 

TOTAL 
CHELTUIELI 
EFECTUATE 

PERSOANE 
ÎNSCRISE ÎN 

LISTELE 
ELECTORALE 

PERSOANE 
PREZENTE 

LA VOT 

COST/ALEGĂTOR 
ÎNSCRIS ÎN 

LISTELE 
ELECTORALE 

COST/ALEGĂTOR 
PREZENT LA VOT 

LEI EURO17 LEI EURO 

PRIMAR 50.759 2.637 1.792 19,24 4,35 28,32 6,41 

 
 
 
 
 

                                                 
17 Curs valutar BNR din ziua 23 mai 2014 1 euro = 4,4164 lei 
 

CHELTUIELI MATERIALE (BUNURI ȘI SERVICII) 
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Pentru alegerea primarului din comuna Dimitrie Cantemir, județul Vaslui, prevederile 
bugetare în acest sens au fost insuficiente (lipsă fonduri bugetare).  

Ținând cont de faptul că, alegerile locale parțiale au avut loc în aceleași timp cu 
alegerea membrilor din România pentru Parlamentul European, Instituția Prefectului 
județului Vaslui a suportat o serie de cheltuieli din bugetul propriu pentru buna desfășurare 
a alegerii primarului din comuna Dimitrie Cantemir. Astfel, Instituția Prefectului Vaslui a 
achiziționat fără a factura, buletinele de vot, ștampilele de control și cele cu mențiunea 
“VOTAT” precum și timbrele autocolante necesare desfășurării alegerii primarului din 
comuna Dimitrie Cantemir. 

Pentru alegerea primarului din comuna Dimitrie Cantemir, au fost constituite 5 secții 
de votare pentru total de alegători prevăzuți în listele electorale de 2.050.  

Prezența la vot a fost de 64%, respectiv un număr de alegători care s-au prezentat la 
urne de 1.353. 
 Pentru pregătirea și organizarea alegerilor locale parțiale din data de 25 mai 2014, 
primăria din comuna Dimitrie Cantemir, județul Vaslui, a efectuat cheltuieli în valoare de 
34.122  lei, din care 32.025 lei la capitolul cheltuieli de personal și 2.097 lei la capitolul 
materiale  (bunuri și servicii).  
 În continuare, se va prezenta detaliat cheltuielile efectuate pe capitole de cheltuieli : 
 
 
 
  
 

BIROUL ELECTORAL COMUNAL 23.265 lei 

2 pers.(preș./locțiitor) x 28 zile x 85 lei/zi  4.760 lei 

5 pers.(membrii) x 5 zile x 85 lei/zi 2.125 lei 

9 pers. (tehnic/auziliar) x 28 zile x 65 lei/zi 16.380 lei 

INDEMNIZAȚII SECȚII VOTARE 7.500 lei 

5 secții votare x 2 pers.(preș./locțiitor) x 5 zile x 85 lei/zi 4.250 lei 

5 secții votare x 5 pers. (membrii) x 2 zile x 65 lei/zi 3.250 lei 

PLATA INDEMNIZATIE 1 PERS.STATISTICĂ X 5 ZILE  325 lei 

INDEMNIZAȚII DECONTARE, CHELTUIELI TRANSPORT (2 PERS.- 13 ZILE) 935 lei 

TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL 32.025 lei 

 
 
 
 
 
 

CHELTUIELI DE PERSONAL 
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ALTE CHELTUIELI MATERIALE 
Confecționat urne – 447 lei 
Confecționat cabine votare - 993 lei 
Achiziționat drapele – 282 lei 
Achiziționat pânză cabine vot – 375 lei 

2.097 lei 

TOTAL CHELTUIELI MATERIALE 2.097 lei 

 
 Raportat la total cheltuieli efectuate pentru alegerile locale parțiale, costul pe 
alegător înscris pe listele electorale și cel pe alegător prezent la vot se prezintă astfel: 
 

 
 

ALEGERI 
PENTRU 

TOTAL 
CHELTUIELI 
EFECTUATE 

PERSOANE 
ÎNSCRISE ÎN 

LISTELE 
ELECTORALE 

PERSOANE 
PREZENTE 

LA VOT 

COST/ALEGĂTOR 
ÎNSCRIS ÎN 

LISTELE 
ELECTORALE 

COST/ALEGĂTOR 
PREZENT LA VOT 

LEI EURO18 LEI EURO 

PRIMAR 34.122 2.050 1.353 16,64 3,75 25,21 5,70 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Pentru pregătirea și organizarea alegerilor locale parțiale din data de 25 mai 2014, 

Primăria din comuna Criciova, județul Timiș, a efectuat cheltuieli în valoare de 31.160 lei, din 
care 26.431 lei la capitolul cheltuieli de personal și 4.729 lei la capitolul materiale              
(bunuri și servicii).  

Cu aceasta ocazie au fost constituite trei secții de votare pentru  un număr total de 
alegători prevăzuți în listele electorale de 1.358.  

Prezența la vot a fost în procent de 82%, respectiv 1.117 de alegători care s-au 
prezentat la urne, înscriși în listele electorale din circumscripția electorală. 
 În continuare, se va prezenta detaliat cheltuielile efectuate pe capitole de cheltuieli: 

 
 
 
 

                                                 
18 Curs valutar BNR din ziua 25 mai 2014 1 euro = 4,4164 lei 
 

CHELTUIELI MATERIALE (BUNURI ȘI SERVICII) 
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INDEMNIZAȚII BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE COMUNALĂ 18.280 lei 

2 pers.(preș./locțiitor) x 29 zile x 85 lei/zi 4.930 lei 

2 pers.(membri) x 28 zile x 85 lei/zi 4.760 lei 

1 pers.(membru) x 26 zile x 85 lei/zi 2.210 lei 

1 pers.(membru) x 19 zile x 85 lei/zi 1.615 lei 

1 pers.(membru) x 18 zile x 85 lei/zi 1.530 lei 

1 pers.(membru) x   9 zile x 85 lei/zi 765 lei 

1 pers.(auxiliar)   x 28 zile  x 65 lei/zi 1.820 lei 

2 pers.(auxiliar)   x   3 zile  x 65 lei/zi 390 lei 

4 pers.(auxiliar)   x   1 zile  x 65 lei/zi 260 lei 

INDEMNIZAȚII SECȚII DE VOTARE 6.375 lei 

3 secții x 2 pers.(preș./locțiitor) x 5 zile x 85 lei/zi 2.550 lei 

3 secții x 5 pers.(membrii) x 3 zile x 85 lei 3.825 lei 

INDEMNIZAȚII DE DELEGARE, CHELTUIELI TRANSPORT 1.776 lei 

TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL 26.431 lei 

 
 
 

 
 
 

BĂUTURI RĂCORITOARE, GUSTARE, CAFEA 2.020 lei 

3 secții votare x 7 pers. x 1 zi x 10 lei/zi 210 lei 

2 pers. (preș./locțiitor BEC) x 29 zile x 10 lei/zi 580 lei 

2 pers. (membrii BEC) x 28 zile x 10 lei/zi  560 lei 

1 pers. (membru BEC) x 26 zile x 10 lei/zi 260 lei 

1 pers. (membru BEC) x 19 zile x 10 lei/zi 190 lei 

1 pers. (membru BEC) x 18 zile x 10 lei/zi 180 lei 

4 pers. (tehnic-auxiliar BEC) x 1 zi x 10 lei/zi 40 lei 

ALTE ELEMENTE MATERIALE 2.709 lei 

Hârtie achiziționată  73 lei 

Buletine vot imprimate 1500 buc x 0,2604 lei/buc. 391 lei 

Timbre autocolante 1700 buc. x 0,0552 lei/buc. 94 lei 

Ștampile control BEC 1 buc. x 12 lei 12 lei 

CHELTUIELI DE PERSONAL 

CHELTUIELI MATERIALE (BUNURI ȘI SERVICII) 
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Ștampilă secții votare 3 buc. x 12 lei 36 lei 

Ștampilă cu mențiunea votat 12 buc. x 12 lei 141 lei 

Alte cheltuieli 1.962 lei 

TOTAL CHELTUIELI MATERIALE 4.729 lei 

 
Raportat la total cheltuieli efectuate pentru alegerile locale parțiale, costul pe 

alegător înscris pe listele electorale și cel pe alegător prezent se prezintă astfel: 
 
 

 
 

ALEGERI 
PENTRU 

TOTAL 
CHELTUIELI 
EFECTUATE 

PERSOANE 
ÎNSCRISE ÎN 

LISTELE 
ELECTORALE 

PERSOANE 
PREZENTE 

LA VOT 

COST/ALEGĂTOR 
ÎNSCRIS ÎN 

LISTELE 
ELECTORALE 

COST/ALEGĂTOR 
PREZENT LA VOT 

LEI EURO19 LEI EURO 

PRIMAR 31.160 1.358 1.117 22,94 5,19 27,89 6,31 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Conform H.G nr. 283/2014 în ziua de 25 mai 2014 au fost organizate alegeri locale 
parțiale pentru consiliile locale în opt localități din țară. Astfel, în orașul Pogoanele din 
județul Buzău pentru 1.561 de alegători prevăzuți în listele electorale, au fost constituite 
patru secții de votare.  

Din totalul alegătorilor prevăzuți în listele electorale s-au prezentat  la vot 858 de 
alegători, respectiv 54%.  

Pentru organizarea alegerilor locale parțiale pentru alegerea consiliului local, Primăria 
orașului Pogoanele a alocat suma de 70.000 lei, din care 50.000 lei pentru cheltuieli de 
personal și 20.000 lei pentru cheltuieli materiale. În continuare, se vor prezenta detaliat 
cheltuielile efectuate din fondurile alocate, pe categorii de cheltuieli: 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
19 Curs valutar BNR din ziua 23 mai 2014, 1 euro = 4,4164 lei 
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FONDURI ALOCATE: 50.000 LEI 
FONDURI UTILIZATE: 22.128 LEI 

 

INDEMNIZAȚII BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE 14.750 lei 

2 pers.(preș./locțiitor) x 29 zile x 85 lei/zi 4.930 lei 

7 pers. (membrii) x 7 zile x 85 lei/zi 4.165 lei 

3 pers.(statisticieni) x 29 zile x 65 lei/zi 5.655 lei 

INDEMNIZAȚII SECȚII DE VOTARE 7.300 lei 

4 secții votare x 2 pers.(preș./locțiitor)x 5 zile x 85 lei/zi 3.400 lei 

4 secții votare x 5 pers.(membrii) x 3 zile x 65 lei/zi 3.900 lei 

DIURNA PREȘEDINTE ȘI LOCȚIITOR BEC  3 zile x 13 lei/zi 78 lei 

TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL 22.128 lei 

 
 
 
 

FONDURI ALOCATE   : 20.000 LEI 
FONDURI UTILIZATE : 11.194 LEI 

 

BĂUTURI RĂCORITOARE, GUSTARE, CAFEA 400 lei 

40 persoane x 1 zi x 10 lei/zi 400 lei 

DECONTARE CHELTUIELI TRANSPORT 2 pers.(preș./locțiitor) BEC 2.545 lei 

ALTE ELEMENTE  8.249 lei 

Buletine de vot 6.800 buc. x 0,3660 lei/buc. 2.489 lei 

Timbre autocolante 5.506 buc. x 0,05 lei/buc. 275 lei 

Ștampilă BEJ 1 buc. x 36 lei/buc. 36 lei 

Ștampilă BEC  1 buc. x 144 lei/buc. 144 lei 

Ștampilă de control 4 buc. x 30,26 lei/buc. 212 lei 

Ștampilă cu mențiunea “VOTAT” 20 buc. x 30,26 lei/buc. 605 lei 

Publicitate alegeri locale parțiale 426 lei 

Convorbiri telefonice 330 lei 

Carburanți 251 lei 

Furnituri birou 592 lei 

Alte bunuri și servicii 2.889 lei 

TOTAL CHELTUIELI MATERIALE 11.194 lei 

CHELTUIELI DE PERSONAL 

CHELTUIELI MATERIALE (BUNURI ȘI SERVICII) 
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 Raportat la total cheltuieli efectuate pentru alegerile locale parțiale, costul pe 
alegător înscris pe listele electorale și cel pe alegător prezent se prezintă astfel: 
 

 
 

ALEGERI 
PENTRU 

TOTAL 
CHELTUIELI 
EFECTUATE 

PERSOANE 
ÎNSCRISE ÎN 

LISTELE 
ELECTORALE 

PERSOANE 
PREZENTE 

LA VOT 

COST/ALEGĂTOR 
ÎNSCRIS ÎN 

LISTELE 
ELECTORALE 

COST/ALEGĂTOR 
PREZENT LA VOT 

LEI EURO20 LEI EURO 

CONSILIUL 
LOCAL 33.322 1.561 858 21,35 4,83 38,84 8,79 

 
 

 
 
 
 
 

În ziua de 24 mai 2014, 2.836 de alegători s-au prezentat la urne pentru a alege 
consiliul local din comuna Buntești, județul Bihor.  

Pentru desfășurarea alegerilor locale parțiale din aceasta comuna au fost constituite 
un număr de 9 secții de votare pentru 3.783 alegători prevăzuți în listele electorale din 
circumscripția electorală. Prezența la vot a fost de 75%.  

Primăria din comuna Buntești a cheltuit din bugetul local pentru organizarea și 
desfășurarea alegerilor locale parțiale suma de 37.024 lei, din care pentru cheltuieli de 
personal 29.260 lei iar pentru cheltuieli materiale, bunuri și servicii 7.764 lei. 

 
 
 
 
 
 

INDEMNIZAȚII BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE 12.835 lei 

2 pers.(preș./locțiitor) x 30 zile x 85 lei/zi 5.100 lei 

5 pers. (membrii) x 3 zile x 65 lei/zi 975 lei 

4 pers.(pers.tehnic-auxiliar) x 26 zile x 65 lei/zi 6.760 lei 

INDEMNIZAȚII SECȚII DE VOTARE 16.425 lei 

9 secții de votare x 2 pers.(preș./locțiitor) x 5 zile x 85 lei/zi 7.650 lei 

9 secții de votare x 5 pers.(membrii) x 3 zile x 65 lei/zi 8.775 lei 

TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL 29.260 lei 

                                                 
20 Curs valutar BNR din ziua 23 mai 2014, 1 euro = 4,4164 lei 
 

CHELTUIELI DE PERSONAL 
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Potrivit art.2 pct. (2) din H.G nr. 1297/2012 privind cheltuielile necesare pentru 
pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor parțiale pentru autoritățile administrației 
publice locale se menționează că “pentru membrii birourilor electorale se acordă o 
indemnizație de 85 lei pe zi de activitate.  

Personalul tehnic auxiliar, statisticienii și informaticienii care participă la executarea 
operațiunilor generate de procesul electoral pe lângă birourile electorale primesc o 
indemnizație de 65 lei pe zi de activitate.”   

Astfel, primăria comunei Buntești din județul Bihor a efectuat incorect plățile pentru 
membrii biroului electoral de circumscripție în valoare de 65 lei /zi în loc de 85 lei/zi 
lucrătoare, așa cum prevede legea. 

 
 
 
 

BĂUTURI RĂCORITOARE, CAFEA, GUSTARE 2.420 lei 

2 pers. (preș./locțiitor BEC) x 30 zile x 10 lei/zi 600 lei 

4 pers. (pers.tehnic-auxiliar BEC) x 26 zile x 10 lei/zi 1.040 lei 

5 pers. (membrii BEC) x  3 zile x 10 lei/zi 150 lei 

63 pers.(preș./locțiitor , membrii și paza MAI- secții votare) x 1 zi x 10 lei/zi 630 lei 

CHELTUIELI TRANSPORT 1 pers. pt. 5 zile 373 lei 

ALTE CHELTUIELI MATERIALE 4.971 lei 

Buletine de vot imprimate 4.137 buc. x 0,4588 lei/buletin 1.898 lei 

Timbre autocolante achiziționate 3.500 buc. x 0,1116 lei/buc. 391 lei 

Ștampile cu mențiunea “VOTAT” 10 buc. X 14.88 lei/buc. 149 lei 

Ștampile de control 27 buc. x 12,40 lei/buc. 335 lei 

Alte cheltuieli materiale efectuate în timpul procesului electoral 2.198 lei 

TOTAL CHELTUIELI MATERIALE 7.764 lei 

 
Raportat la total cheltuieli efectuate pentru alegerile locale parțiale, costul pe 

alegător înscris pe listele electorale și cel pe alegător prezent se prezintă astfel: 
 

 
 

ALEGERI 
PENTRU 

TOTAL 
CHELTUIELI 
EFECTUATE 

PERSOANE 
ÎNSCRISE ÎN 

LISTELE 
ELECTORALE 

PERSOANE 
PREZENTE 

LA VOT 

COST/ALEGĂTOR 
ÎNSCRIS ÎN 

LISTELE 
ELECTORALE 

COST/ALEGĂTOR 
PREZENT LA VOT 

LEI EURO21 LEI EURO 

CONSILIUL 
LOCAL 37.024 3.783 2.836 9,78 2,21 13,05 2,95 

                                                 
21 Curs valutar BNR din ziua 23 mai 2014, 1 euro = 4,4164 lei 
 
 

CHELTUIELI MATERIALE (BUNURI ȘI SERVICII) 
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Pentru alegerea consiliului local din comuna Calvini, județul Buzău, s-au constituit 4 
secții de votare pentru un număr total de alegători prevăzut în listele electorale existente în 
secțiile de votare de 792, din care 451 s-au prezentat la urne pentru a-și exercita votul. 

Prezența la vot a fost de 57%. Pentru organizarea și desfășurarea în bune condiții 
primăria comunei Calvini din județul Buzău a efectuat cheltuieli în valoare totală de 39.013 
lei, din care 25.529 lei pentru cheltuieli de personal iar 13.484 lei pentru cheltuieli materiale 
, bunuri și servicii. 

 
În continuare se vor prezenta detaliat cheltuielile efectuate pe capitole de cheltuieli: 
 
 
 
 
 

INDEMNIZAȚII BIROUL ELECTORAL COMUNAL 17.670 lei 

2 pers.(preș./locțiitor) x 29 zile x 85 lei/zi 4.930 lei 

5 pers. (membrii) x 16 zile x 65 lei/zi 5.200 lei 

4 pers. (pers. tehnic-auxiliar) x 29 zile x 65 lei/zi 7.540 lei 

INDEMNIZAȚII SECȚII VOTARE 7.105 lei 

4 secții votare x  2 pers.(preș./locțiitor) x 5 zile x 85 lei/zi 3.400 lei 

4 secții votare x 5 pers.(membrii) x 3 zile x 65 lei/zi (1 membru lipsa) 3.705 lei 

DECONTARI DIURNA 2 pers.(preș./locțiitor) 29 zile x 13 lei/zi 754 lei 

TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL  25.529 lei 

 
Potrivit art.2 pct. (2) din H.G nr. 1297/2012 privind cheltuielile necesare pentru 

pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor parțiale pentru autoritățile administrației 
publice locale se menționează că “pentru membrii birourilor electorale se acordă o 
indemnizație de 85 lei pe zi de activitate. Personalul tehnic auxiliar, statisticienii și 
informaticienii care participă la executarea operațiunilor generate de procesul electoral pe 
lângă birourile electorale primesc o indemnizație de 65 lei pe zi de activitate.”   

După cum se poate observa din tabelul de mai sus, Primăria comunei Calvini din 
județul Buzău a efectuat incorect plățile pentru membrii biroului electoral de circumscripție 
în valoare de 65 lei /zi în loc de 85 lei/zi lucrătoare, așa cum prevede legea. 

 
 
 
 
 
 

CHELTUIELI DE PERSONAL 
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BĂUTURI RĂCORITOARE, GUSTARE, CAFEA 2.810 lei 

27 pers. x 1 zi x 10 lei/zi 270 lei 

5 pers. x 16 zile x 10 lei/zi 800 lei 

6 pers. x 29 zile x 10 lei/zi 1.740 lei 

CHELTUIELI DE TRANSPORT 14  PERSOANE 4.522 lei 

Buletine vot achiziționate 3.800 buc. x 0,7320 lei/buc. 2.782 lei 

Timbre autocolante 3.250 x 0,049 lei/buc. 159 lei 

Ștampilă control birou electoral județean 1 buc. x 36 lei 36 lei 

Ștampilă birou electoral circumscripție 1 buc. x 144 lri/buc. 144 lei 

Ștampilă control secții votare 4 buc. x 24,40 lei/buc. 121 lei 

Ștampilă cu mențiunea “VOTAT”20 buc. x 30,25 lei/buc. 605 lei 

ALTE CHELTUIELI MATERIALE 2.305 lei 

TOTAL CHELTUIELI MATERIALE 13.484 lei 

 
 Raportat la total cheltuieli efectuate pentru alegerile locale parțiale, costul pe 
alegător înscris pe listele electorale și cel pe alegător prezent se prezintă astfel: 
 

 
 

ALEGERI 
PENTRU 

TOTAL 
CHELTUIELI 
EFECTUATE 

PERSOANE 
ÎNSCRISE ÎN 

LISTELE 
ELECTORALE 

PERSOANE 
PREZENTE 

LA VOT 

COST/ALEGĂTOR 
ÎNSCRIS ÎN 

LISTELE 
ELECTORALE 

COST/ALEGĂTOR 
PREZENT LA VOT 

LEI EURO22 LEI EURO 

CONSILIUL 
LOCAL 39.013 792 451 49,26 11,15 86,50 19,59 

 
 
 
 
 
 
 

Și în comuna Hulubești din județul Dâmbovița au avut loc alegeri locale parțiale în 
ziua de 25 mai 2014, în vederea atribuirii mandatelor pentru funcția de consilier local.  

Astfel, pentru un număr total de 2720 al alegătorilor prevăzuți în listele electorale din 
circumscripția electorală au fost constituite un număr de patru secții de votare. Prezența la 
vot a fost de 62%, respectiv la urne s-au prezentat un număr de 1.676 alegători.  

                                                 
22 Curs valutar BNR din ziua 23 mai 2014, 1 euro = 4,4164 lei 
 

CHELTUIELI MATERIALE (BUNURI ȘI SERVICII) 
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Pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale pentru alegerea 
membrilor în consiliul local, Primăria comunei Hulubești a efectuat cheltuieli din fondurile 
alocate pentru aceasta destinație, suma de 27.488 lei, din care 21.625 lei pentru cheltuieli 
de personal și 5.863 lei pentru cheltuieli materiale, bunuri și servicii. 

În continuare se vor prezenta cheltuielile efectuate, pe capitole de cheltuieli, după 
cum urmează: 

 
 

 
 

INDEMNIZAȚII BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE 14.325 lei 

2 pers.(preș./locțiitor) x 31 zile x 85 lei/zi 5.270 lei 

5 pers.(membrii) x 8 zile x 85 lei/zi 3.400 lei 

3 pers. (personal tehnico-auxiliar) x 29 zile x 65 lei/zi 5.655 lei 

INDEMNIZAȚII SECȚII VOTARE 7.300 lei 

4 secții votare x 2 preș/locțiitor x 5 zile x 85 lei/zi 3.400 lei 

4 secții votare x 5 membrii x 3 zile x 65 lei/zi 3.900 lei 

TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL 21.625 lei 

 
 
 
 
 

BĂUTURI RĂCORITOARE, CAFEA, GUSTARE 2.230 lei 

2 pers. x 31 zile x 10 lei/zi 620 lei 

5 pers. x 8 zile x 10 lei/zi 400 lei 

3 pers. x 29 zile x 10 lei/zi 870 lei 

28 pers. x 1 zi x 10 lei 280 lei 

3 pers. x 2 zile x 10 lei/zi 60 lei 

DECONTARI CHELTUIELI TRANSPORT pt. 6 pers – 39 zile 3.237 lei 

ALTE CHELTUIELI MATERIALE 396 lei 

Buletine vot 2.950 buc. x 0,08 lei/buc. 236 lei 

Ștampile control x  5 buc. x 7,62 lei/buc. 38 lei 

Ștampile cu mențiunea “VOTAT” 16 buc. x 7,62 lei/buc. 122 lei 

TOTAL CHELTUIELI MATERIALE 5.863 lei 

 
 Menționăm faptul că, cifrele transmise și prezentate cu adresa nr.2153/23.06.2014 
de primăria comunei Hulubești, județul Dâmbovița sunt evazive, nu sunt conforme cu 
factura, fapt confirmat telefonic de persoana responsabilă (contabil N. M.). 

CHELTUIELI DE PERSONAL 

CHELTUIELI MATERIALE (BUNURI ȘI SERVICII) 
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 La alegerile locale parțiale din data de 25 mai 2014, pentru alegerea membrilor în 
consiliul local nu au fost achiziționate, respectiv utilizate, așa cum prevede legea, timbre 
autocolante. 
 Astfel, potrivit Legii nr. 67/2004 republicată, pentru alegerea autorităților 
administrației publice locale la art. 82  alin.(8) se menționează “Ștampila cu mențiunea 
“VOTAT’’, încredințată pentru votare, se restituie președintelui, care o aplică pe actul de 
identitate, menționând și data scrutinului. În  cazul alegătorilor care votează pe baza cărții 
de identitate, pe versoul acesteia se aplică un timbru autocolant cu mențiunea „votat” și 
data scrutinului.” 

 Conform Art. 50 lit. m^1 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților 
și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea 
autorităților administrației publice locale, a legii administrației publice locale nr. 215/2001 și 
a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, constituie contravenție, dacă acestea nu 
constituie infracțiuni “neaplicarea pe cartea de alegător sau, după caz, pe actul de identitate 
cu mențiunea „VOTAT” sau a timbrului autocolant, precum și reținerea cărții de alegător, 
fără motive întemeiate, de către membrii biroului electoral al secției de votare” 
 În urma discuției telefonice, cu domnul secretar al comunei Hulubești, județul 
Dâmbovița, acesta ne transmite adresa nr. 3325/02.10.2014 cu următoarea justificare : 
“Referitor la lipsa autocolantelor la alegerile locale parțiale din data de 25.05.2014, vă 
comunicăm că acestea nu s-au achiziționat din lipsă de fonduri, consiliul local Hulubești fiind 
dizolvat, nu am avut adoptate hotărâri privind aprobarea bugetului local și implicit 
prevederile bugetare în vederea organizării și desfășurării alegerilor locale parțiale din 
25.05.2014.” 
 
 
 
 
 
 
  

Pentru alegerea membrilor în consiliul local din comuna Coșoveni din județul Dolj, au 
fost constituite 3 secții de votare pentru un număr total de 2.668  alegători prevăzuți în 
listele electorale din circumscripția electorală.   

Din numărul total de alegători prevăzuți în listele electorale s-au prezentat la urne un 
număr de 1.789, respectiv într-un procent de 67% 
 Pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale din data de 25 mai 2014, 
primăria comunei Coșoveni din județul Dolj a cheltuit din fondurile bugetare prevăzute în 
bugetul local pentru aceasta destinație o sumă totală de 58.370 lei, din care pentru cheltuieli 
de personal suma de 32.075 lei, iar pentru cheltuieli materiale (bunuri și servicii) suma de 
26.295 lei. 
 În tabelele de mai jos, vă vom prezenta detaliat cheltuielile efectuate pe capitole de 
cheltuieli, după cum urmează: 
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INDEMNIZATII BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE 11.815 lei 

2 pers. (preș./locțiitor) x 32 zile x 85 lei/zi 5.440 lei 

5 pers. (membrii) x 15 zile x 85 lei 6.375 lei 

INDEMNIZAȚII SECȚII VOTARE 5.050 lei 

5 pers. ( 2 preș./3 locțiitori) x 5 zile x 85 lei/zi (3 secții votare) 2.125 lei 

3 secții votare x 5 pers.(membrii) x 3 zile x 65 lei/zi 2.925 lei 

TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL 16.865 lei 

 
 
 
 

 

DEPLASĂRI – CHELTUIELI CU TRANSPORTUL 2 PERS./32 ZILE 1.000 LEI 

ALTE CHELTUIELI MATERIALE  22.955 lei 

Buletine de vot  3.000 buc. x 0,5208 lei/buc 1.562 lei 

Timbre autocolante 2.449 buc. x 0,1116 lei/buc. 273 lei 

Ștampilă control BEC 1 buc. x 196,68 lei/buc. 197 lei 

Ștampile control secții votare 3 buc. x 196,68 lei/buc. 590 lei 

Ștampile cu mențiunea “VOTAT” 9 buc. x 24,80 lei/buc. 223 lei 

Alte cheltuieli efectuate in timpul procesului electoral (cabine vot, fișete, 
furnituri, apă, telefon, cartușe imprimantă) 

20.110 lei 

TOTAL CHELTUIELI MATERIALE (BUNURI ȘI SERVICII) 23.955 lei 

  
Primăria comunei Coșoveni, județul Dolj, a constituit, fără fi prevăzute în H.G. 

1297/2012, o comisie tehnică de lucru în primărie compusă din 4 membrii și o comisie 
tehnică în Instituția Prefectului formată din 7 membrii, acordându-le indemnizații de 65 lei/zi 
precum și 10 lei/zi sumă ce reprezintă gustarea, cafeaua și băuturile răcoritoare. În 
continuare vom reda cele menționate mai sus, exact cum au fost transmise de către Primăria 
comunei Coșoveni: 
 

COMISIA TEHNICĂ LUCRU PRIMĂRIE 7.930 lei 

SECRETAR – 1 membru x 32 zile x 65 lei/zi 2.080 lei 

REG.EL.    -   1 membru x 32 zile x 65 lei/zi 2.080 lei 

REG.EL.      – 1 membru x 26 zile x 65 lei/zi 1.690 lei 

ACHIZIȚII    - 1 membru x 32 zile x 65 lei/zi 2.080 lei 

COMISIA TEHNICĂ INSTITUȚIA PREFECTULUI 7.280 lei 

CHELTUIELI DE PERSONAL 

CHELTUIELI MATERIALE (BUNURI ȘI SERVICII) 
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7 membrii x 16 zile x 65 lei/zi 

BĂUTURI RĂCORITOARE, GUSTARE, CAFEA  2.340 lei 

COMISIA TEHNICĂ PRIMĂRIE  
3 membrii x 32 zile x 10 lei/zi = 960 lei 
1 membru x 26 zile x 10 lei/zi = 260 le 

1.220 lei 

COMISIA TEHNICĂ INSTITUȚIA PREFECTULUI 7 membrii x 16 zile x 10 lei/zi 1.120 lei 

TOTAL PLATĂ ILEGALĂ 17.550 lei 

 
 Raportat la total cheltuieli efectuate pentru alegerile locale parțiale, costul pe 
alegător înscris pe listele electorale și cel pe alegător prezent se prezintă astfel: 
 

 
 

ALEGERI 
PENTRU 

TOTAL 
CHELTUIELI 
EFECTUATE 

PERSOANE 
ÎNSCRISE ÎN 

LISTELE 
ELECTORALE 

PERSOANE 
PREZENTE 

LA VOT 

COST/ALEGĂTOR 
ÎNSCRIS ÎN 

LISTELE 
ELECTORALE 

COST/ALEGĂTOR 
PREZENT LA VOT 

LEI EURO23 LEI EURO 

CONSILIUL 
LOCAL 58.370 2.668 1.789 21,87 4,95 32,63 7,38 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cu adresa nr.5776/26.06.2014, Primăria comunei Săcălaz, județul Timiș ne-a transmis 
situația cheltuielilor efectuate la alegerile locale parțiale, pentru alegerea membrilor în 
consiliul local din data de 25 mai 2014.   

Pentru un număr total de alegători prevăzuți în listele electorale  de 6.767 au fost 
constituite 5 secții de votare.  

Procentul de prezență la vot a fost de 44%, respectiv s-au prezentat la urne un număr 
de 3.005 alegători. 

Pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale, Primăria comunei 
Săcălaz a efectuat cheltuieli din bugetul local în sumă totală de 49.046 lei, din care pentru 
cheltuieli de personal suma de 31.716 lei iar pentru cheltuieli materiale (bunuri și servicii) 
17.330 lei. În continuare, vom prezenta detailiat cheltuielile efectuate pe capitole de 
cheltuieli: 

 
 
 

                                                 
23 Curs valutar BNR din ziua 23 mai 2014, 1 euro = 4,4164 lei 
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INDEMNIZAȚII BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE 21.655 lei 

2 pers.(preș./locțiitor) x 36 zile x 85 lei/zi 6.120 lei 

2 pers. (membri) x 36 zile x 65 lei/zi 4.680 lei 

2 pers.(membri) x 31 zile x 65 lei/zi 4.030 lei 

5 pers. (personal tehnic-auxiliar) x 21 zile x 65 lei/zi 6.825 lei  

INDEMNIZAȚII SECȚII VOTARE 9.125 lei 

5 secții votare x 2 pers. (preș./locțiitor) x 5 zile x 85 lei/zi 4.250 lei 

5 secții votare x 5 pers. (membrii) x 3 zile x 65 lei/zi 4.875 lei 

DIURNA ACORDATA INH TIMPUL DEPLASĂRII 2 pers. x 36 zile  x 13 lei/zi 936 lei 

TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL 31.716 lei 

 
Potrivit art.2 pct. (2) din H.G nr. 1297/2012 privind cheltuielile necesare pentru 

pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor parțiale pentru autoritățile administrației 
publice locale se menționează că “pentru membrii birourilor electorale se acordă o 
indemnizație de 85 lei pe zi de activitate. Personalul tehnic auxiliar, statisticienii și 
informaticienii care participă la executarea operațiunilor generate de procesul electoral pe 
lângă birourile electorale primesc o indemnizație de 65 lei pe zi de activitate.”   

După cum se poate observa din tabelul de mai sus, Primăria comunei Săcălaz din 
județul Timiș a efectuat incorect plățile pentru membrii biroului electoral de circumscripție 
în valoare de 65 lei /zi în loc de 85 lei/zi lucrătoare, așa cum prevede legea. 

 
  
 
 
 

BĂUTURI RĂCORITOARE, GUSTARE, CAFEA 
56 persoane x 1 zi x 10 lei/zi 

560 lei 

DECONTARE CHELTUIELI TRANSPORT (2 pers./36 zile) 650 lei 

ALTE CHELTUIELI MATERIALE 16.121 lei 

Buletine vot  imprimate 7.400 buc. x 0,4662 lei/buletin 3.450 lei 

Timbre autocolante 7.100 buc. x 0,0551 lei/buc. 392 lei 

Ștampile de control 6 buc. x 12 lei/buc. 73 lei 

Ștampile cu mențiunea votat2 buc. x 11.718 lei/buc. 235 lei 

Alte cheltuieli materiale efectuate în timpul procesului electoral 11.971 lei 

TOTAL CHELTUIELI MATERIALE 17.330 lei 

 
 Raportat la total cheltuieli efectuate pentru alegerile locale parțiale, costul pe 
alegător înscris pe listele electorale și cel pe alegător prezent la vot, se prezintă astfel: 

CHELTUIELI DE PERSONAL 

CHELTUIELI MATERIALE (BUNURI ȘI SERVICII) 
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ALEGERI 
PENTRU 

TOTAL 
CHELTUIELI 
EFECTUATE 

PERSOANE 
ÎNSCRISE ÎN 

LISTELE 
ELECTORALE 

PERSOANE 
PREZENTE 

LA VOT 

COST/ALEGĂTOR 
ÎNSCRIS ÎN 

LISTELE 
ELECTORALE 

COST/ALEGĂTOR 
PREZENT LA VOT 

LEI EURO24 LEI EURO 

CONSILIUL 
LOCAL 49.046 6.767 3.005 7,25 1,64 16,32 3,69 

 
 
 
 

 
 
 

Cu adresa nr. 2134/18.06.2014 Primăria din comuna I.C. Brătianu, județul Tulcea ne 
comunică fondurile alocate și cheltuielile efectuate din bugetul local pentru alegerile locale 
parțiale, pentru alegerea membrilor din consiliul local din data de 25 mai 2014.  

Astfel, pentru un număr total de alegători de 1.000 prevăzuți în listele electorale din 
circumscripția electorală, așa cum rezultă din Procesul-verbal privind centralizarea voturilor, 
constatarea rezultatelor și atribuirea mandatelor pentru funcția de consilier al consiliului 
local, a fost constituită o singură secție de votare.  

Din cei 1.000 alegători prevăzuți în listele electorale, s-au prezentat la urne 661, 
procentul prezenței la vot fiind de 66%. 
 Pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale, Primăria comunei 
Săcălaz a efectuat cheltuieli din bugetul local în sumă totală de 39.593 lei din care pentru 
cheltuieli de personal suma de 30.930 lei iar pentru cheltuieli materiale (bunuri și servicii) 
8.663 lei În continuare, vom prezenta detaliat cheltuielile efectuate pe capitole de cheltuieli: 
 
 
 
 
 

INDEMNIZAȚII BIROUL ELECTORAL CONUMAL 28.805 lei 

2 pers. (preș./locțiitor) x 27 zile x 85 lei/zi  4.590 lei 

5 pers. (membrii) x 14 zile x 85 lei/zi 5.950 lei 

Personal tehnic-auxiliar Instituția Prefectului  
5 pers. x 15 zile x 65 lei/zi = 4.875 lei 
3 pers. x 10 zile x 65 lei/zi = 1.950 lei 

6.825 lei 

Personal tehnic – auxiliar primărie 7 pers. x 25 zile x 65 lei/zi 11.375 lei 

Statisticieni-informaticieni 1 pers. x 1 zi x 65 lei/zi 65 lei 

                                                 
24 Curs valutar BNR din ziua 23 mai 2014, 1 euro = 4,4164 lei 
 

CHELTUIELI DE PERSONAL 
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INDEMNIZAȚII SECȚII DE VOTARE 2.125 lei 

1 secție votare x 2 pers.(preș./locțiitor) x 5 zile x 85 lei/zi 850 lei 

1 secție votare x 5 pers.(membrii) x 3 zile x 85 lei/zi 1.275 lei 

TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL 30.930 LEI 

 
 Potrivit art.2 pct.(3) din H.G. nr. 1297/2012 privind cheltuielile necesare pentru 
pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor parțiale pentru autoritățile administrației 
publice locale se prevede că: “ Președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare și 
locțiitorii acestora beneficiază de o indemnizație de 85 lei pe zi activitate, dar nu mai mult de 
5 zile. Ceilalți membrii ai birourilor electorale ale secțiilor de votare beneficiază de o 
indemnizație de 65 lei pe zi de activitate, dar nu mai mult de 3 zile.”  Incorect s-a făcut plata 
pentru membrii biroului secției de votare din comuna IC Brătianu în valoare de 85 lei pe zi de 
activitate în loc de 65 lei. 
 
 
  
 
 
 

BĂUTURI RĂCORITOARE, GUSTARE, CAFEA 
2 persoane x 27 zile x 10 lei/zi  =     540 lei 
7 persoane x 25 zile x 10 lei/zi = 1.750 lei  
5 persoane x 15 zile x 10 lei/zi =     750 lei 
5 persoane x 14 zile  x10 lei/zi =    700 lei 
3 persoane x 10 zile x 10 lei/zi =     300 lei 
2 persoane x    5 zile x 10 lei/zi =    100 lei 
5 persoane x    3 zile x 10 lei/zi =    150 lei 
2 persoane x    1 zi    x 10 lei/zi=       20 lei 

4.310 lei 

INDEMNIZAȚII DELEGARE, TRANSPORT 5 pers/30 zile 2.988 lei 

ALTE ELEMENTE MATERIALE  1.365 lei 

Buletine vot 1.073 buc. x 0,30 lei/buc.  399 lei 

Timbre autocolante 1.000 buc. x 0,003 lei/buc.  4 lei 

Ștampilă control secție votare 1 bic. X 10 lei/buc. 10 lei 

Ștampilă cu mențiunea votat 3 buc. x 9 lei/buc. 27 lei 

Alte elemente necesare procesului electoral 925 lei 

TOTAL CHELTUIELI MATERIALE 8.663 lei 

 
 Raportat la total cheltuieli efectuate pentru alegerile locale parțiale, costul pe 
alegător înscris pe listele electorale și cel pe alegător prezent se prezintă astfel: 
 
 
 

CHELTUIELI MATERIALE (BUNURI ȘI SERVICII) 
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ALEGERI 
PENTRU 

TOTAL 
CHELTUIELI 
EFECTUATE 

PERSOANE 
ÎNSCRISE ÎN 

LISTELE 
ELECTORALE 

PERSOANE 
PREZENTE 

LA VOT 

COST/ALEGĂTOR 
ÎNSCRIS ÎN 

LISTELE 
ELECTORALE 

COST/ALEGĂTOR 
PREZENT LA VOT 

LEI EURO25 LEI EURO 

CONSILIUL 
LOCAL 39.593 1.000 661 39,59 8,96 59,89 13,56 

 
 

 
 
 
 
 

Primăria comunei Andreiașu de Jos a organizat alegeri locale parțiale în data de 25 
mai 2014, pentru alegerea membrilor în consiliul local. În acest sens, pentru un număr total 
de 1.545 alegători prevăzuți în listele electorale, au fost constituite trei secții de votare. 

Prezența la vot a fost de 61%, respectiv s-au prezentat la urne un număr de 936 
alegători. 
 
  
 
 
 

INDEMNIZAȚII BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE 17.245 lei 

2 pers.(preș./locțiitor) x 31 zile x 85 lei/zi 5.270 lei 

4 pers.(membrii) x 17 zile x 85 lei/zi 7.225 lei 

1 pers.(membrii) x 10 zile x 85 lei/zi 850 lei 

2 pers. (personal tehnic-auxiliar) x 22 zile x 65 lei/zi 2.860 lei 

2 pers.( personal tehnic-auxiliar) x   8 zile x 65 lei/zi 1.040 lei 

INDEMNIZAȚII SECȚII VOTARE 5.475 lei 

3 secții votare x 2 pers.(preș./locțiitor) x 5 zile x 85 lei/zi 2.550 lei 

3 secții votare x 5 pers.(membrii) x 3 zile x 65 lei/zi  2.925 lei 

TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL 22.720 lei 

 
 
 
 
 
 
                                                 
25 Curs valutar BNR din ziua 23 mai 2014, 1 euro = 4,4164 lei 
 

CHELTUIELI DE PERSONAL 
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BĂUTURI RĂCORITOARE, CAFEA, GUSTARE 320 lei 

32 persoane x 1 zi x 10 lei/zi 320 lei 

Cheltuieli transport (pentru 5 pers.) 2.840 lei 

CHELTUIELI MATERIALE  

Hârtie achiziționată pentru imprimare voturi 273 lei 

Ștampile de control secții votare 3 buc. x 28 lei/buc. 84 lei 

Ștampile cu mențiunea „votat” 12 buc. x 18 lei/buc. 216 lei 

Ștampilă Biroul Electoral de Circumscripție 1 buc. x 45 lei 45 lei 

Buletine vot  Lipsă date 

Timbre autocolante Lipsă date 

Alte cheltuieli ( rechizite) 1.898 lei 

TOTAL CHELTUIELI MATERIALE  

 
 Ținând cont de faptul că, Primăria comunei Andreiașu de Jos, județul Vrancea nu a 
comunicat toate datele necesare solicitate de noi, nu se poate face un calcul total al 
cheltuielilor materiale şi nici un calcul al cheltuielilor efectuate de primărie în ceea ce 
privește organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale din data de 25 mai 2014. 
 În urma prelucrării și analizei cheltuielilor efectuate la alegerile locale parțiale din 
data de 25 mai 2014, se pot prezenta următoarele:   
 

SINTEZĂ 
1. Potrivit art.2 pct.(3) din H.G. nr. 1297/2012 privind cheltuielile necesare 

pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor parțiale pentru autoritățile 
administrației publice locale se prevede că : “Președinții birourilor electorale ale secțiilor de 
votare și locțiitorii acestora beneficiază de o indemnizație de 85 lei pe zi activitate, dar nu 
mai mult de 5 zile. Ceilalți membrii ai birourilor electorale ale secțiilor de votare beneficiază 
de o indemnizație de 65 lei pe zi de activitate, dar nu mai mult de 3 zile.”   

Astfel, o serie de primării au efectuat plăți neconforme cu prevederile legale, 
respectiv au făcut plăți pentru  indemnizațiile membrilor birourilor electorale ale secțiilor de 
votare în valoare de 85 lei/zi în loc de 65 lei/zi. (Anexa 1); 

2. Potrivit art.2 pct. (2) din H.G nr. 1297/2012 privind cheltuielile necesare 
pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor parțiale pentru autoritățile 
administrației publice locale se menționează că “pentru membrii birourilor electorale se 
acordă o indemnizație de 85 lei pe zi de activitate. Personalul tehnic auxiliar, statisticienii și 
informaticienii care participă la executarea operațiunilor generate de procesul electoral pe 
lângă birourile electorale primesc o indemnizație de 65 lei pe zi de activitate.”   

CHELTUIELI MATERIALE (BUNURI ȘI SERVICII) 
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Astfel, Primăria orașului Troianul din județul Teleorman, Primăria comunei Buntești, 
județul Bihor, Primăria comunei Calvini, județul Buzău, Primăria comunei Săcălaz, județul 
Timiș, au efectuat incorect plățile pentru membrii biroului electoral de circumscripție în 
valoare de 65 lei /zi în loc de 85 lei/zi. (Anexa 2); 

3. Având în vedere că, la momentul solicitării noastre Primăria comunei 
Hulubești, județul Dâmbovița nu era în posesia facturilor, au fost comunicate doar cifre 
estimative; 

4. La alegerile locale parțiale din data de 24 mai 2014, pentru alegerea 
membrilor în Consiliul local din comuna Hulubești, județul Dâmbovița nu au fost 
achiziționate, respectiv utilizate, așa cum prevede legea, timbre autocolante. 

Astfel, potrivit Legii nr. 67/2004 republicată, pentru alegerea autorităților 
administrației publice locale la art. 82  alin.(8) se menționează “Ștampila cu mențiunea 
“VOTAT’’, încredințată pentru votare, se restituie președintelui, care o aplică pe actul de 
identitate, menționând și data scrutinului. În  cazul alegătorilor care votează pe baza cărții 
de identitate, pe versoul acesteia se aplică un timbru autocolant cu mențiunea „votat” și 
data scrutinului.” 

 Conform Art. 50 lit. m^1 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților 
și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea 
autorităților administrației publice locale, a legii administrației publice locale nr. 215/2001 și 
a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, constituie contravenție, dacă acestea nu 
constituie infracțiuni “neaplicarea pe cartea de alegător sau, după caz, pe actul de identitate 
cu mențiunea „VOTAT” sau a timbrului autocolant, precum și reținerea cărții de alegător, 
fără motive întemeiate, de către membrii biroului electoral al secției de votare” 

În urma discuției telefonice, cu domnul secretar al comunei Hulubești, județul    
Dâmbovița, acesta ne transmite adresa nr. 3325/02.10.2014 cu următoarea justificare: 
“Referitor la lipsa autocolantelor la alegerile locale parțiale din data de 25.05.2014, vă 
comunicăm că acestea nu s-au achiziționat din lipsă de fonduri, Consiliul local Hulubești fiind 
dizolvat, nu am avut adoptate hotărâri privind aprobarea bugetului local și implicit 
prevederile bugetare în vederea organizării și desfășurării alegerilor locale parțiale din 
25.05.2014.” 

5.  Primăria comunei Coșoveni, județul Dolj, a constituit o comisie tehnică de 
lucru în primărie compusă din 4 membrii și o comisie tehnică în Instituția Prefectului formată 
din 7 membrii, altfel decât prevăd normele legale, acordându-le indemnizații de 65 lei/zi 
precum și 10 lei/zi sumă ce reprezintă gustarea, cafeaua și băuturile răcoritoare. În 
continuare vom reda cele menționate mai sus, exact cum au fost transmise de către Primăria 
comunei Coșoveni: 

 

COMISIA TEHNICĂ LUCRU PRIMĂRIE 7.930 lei 

SECRETAR – 1 membru x 32 zile x 65 lei/zi 2.080 lei 

REGISTRUL ELECTORAL   -   1 membru x 32 zile x 65 lei/zi 2.080 lei 

REGISTRUL ELECTORAL   – 1 membru x 26 zile x 65 lei/zi 1.690 lei 

ACHIZIȚII    - 1 membru x 32 zile x 65 lei/zi 2.080 lei 

COMISIA TEHNICĂ INSTITUȚIA PREFECTULUI 
7 membrii x 16 zile x 65 lei/zi 

7.280 lei 

BĂUTURI RĂCORITOARE, GUSTARE, CAFEA   
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COMISIA TEHNICĂ PRIMĂRIE  
3 membrii x 32 zile x 10 lei/zi = 960 lei 
1 membru x 26 zile x 10 lei/zi = 260 le 

1.220 lei 

COMISIA TEHNICĂ INSTITUȚIA PREFECTULUI 7 membrii x 16 zile x 
10 lei/zi 

1.120 lei 

TOTAL PLATĂ ILEGALĂ 17.550 lei 

 
 
6. Menționăm faptul că, toate datele  analizate, prelucrate și prezentate de către 

Autoritatea Electorală Permanentă în aceasta lucrare sunt preluate din adresele transmise 
de către primăriile localităților în care au avut loc alegeri locale parțiale în data de 25 mai 
2014.  Multe din datele transmise de către primării sunt estimative.  

 
 
 
 
 
 
 



 
52 

 

ANEXA NR.1 
 
 
 
 

CIRCUMSCRIPȚIA 
ELECTORALĂ 

SECȚII 
VOTARE NUMĂR 

PERSOANE 
(MEMBRII)/ 

SECȚIE 

NR.ZILE 
ACTIVITATE 

INDEMNIZAȚIE 
ACORDATA ȘI 

ACHITATĂ 
LEI/ZI 

INDEMNIZAȚIE 
CORECTĂ 

LEI/ZI 

VALOARE 
INCORECTĂ 

LEI 

VALOARE 
CORECTĂ 

LEI 

DIFERENȚĂ 
VALOARE 

ACORDATĂ 
ILEGAL 

LEI 

COM.APAȚA - BRAȘOV 2 5 3 85 65 2.550 1.950 600 

COM. IDECIU DE JOS 
MUREȘ 

3 5 3 85 65 3.825 2.925 900 

COM. PĂULEȘTI –  
PRAHOVA 

5 5 3 85 65 6.375 4.875 1.500 

COM. IC BRĂTIANU 
TULCEA 

1 5 3 85 65 1.275 975 300 

TOTAL VALOARE 
ACHITATĂ ÎN PLUS 

     14.025 10.725 3.300 

 
 
 
 
 
 



 
53 

 

 
 
 

ANEXA NR.2 
 
 
 

CIRCUMSCRIPȚIE 
ELECTORALĂ 

NUMĂR 
MEMBRII 

BEC 

NUMĂR 
ZILE 

ACTIVITATE 

INDEMNIZAȚIE 
ACORDATĂ 

LEI/ZI 

INDEMNIZAȚIE 
CORECTĂ 

LEI/ZI 

VALOARE 
INCORECTA 

LEI 

VALOARE 
CORECTĂ 

LEI 

DIFERENȚĂ 
VALOARE 

LEI 

COM.TROIANUL - TELEORMAN 5 32 65 85 10.400 13.600 3.200 

COM.BUNTEȘTI - BIHOR 5 3 65 85 975 1.275 300 

COM.CALVINI - BUZĂU 5 16 65 85 5.200 6.800 1.600 

COM.SĂCĂLAZ – TIMIȘ 
 

2 
2 

36 
31 

65 
65 

85 
85 

4.680 
4.030 

6.120 
5.270 

1.440 
1.240 

TOTAL DIFERENȚĂ VALOARE  
NEACORDATĂ 

    25.285 33.065 7.780 
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SITUAȚIE 
Privind costul pe alegător înscris pe listele electorale și pe alegător prezent la urne în lei și euro. 
 
 

CIRCUMSCRIPȚIA 
ELECTORALĂ 

ALEGERI 
PENTRU 

TOTAL 
CHELTUIELI 
EFECTUATE 

LEI 

ALEGĂTORI 
ÎNSCRIȘI ÎN 

LISTELE 
ELECTORALE 

 

NUMĂR 
ALEGĂTORI 

PREZENȚI LA 
URNE 

COST ALEGĂTOR 
ÎNSCRIS ÎN     

LISTELE 
ELECTORALE 

COST/ALEGĂTOR 
PREZENT LA URNE 

LEI EURO LEI EURO 

JUDEȚUL ARGEȘ 
PREȘEDINTE 

CONSILIU 
JUDEȚEAN 

1.588.719 547.407 159.544 2,90 0,65 9,95 2,25 

ORAȘUL BORȘA – MARAMUREȘ PRIMAR 95.909 23.056 8.717 4,15 0,93 11,00 2,49 

ORAȘUL PANCIU – VRANCEA PRIMAR 82.768 8.107 4.085 10,20 2,31 20,26 4,58 

COM.LUIZI CĂLUGĂRA – BACĂU PRIMAR 40.858 4.262 1.595 9,59 2,17 25,62 5,80 

COM. APAȚA – BRAȘOV PRIMAR 18.506 2.291 1.371 8,08 1,83 13,49 3,06 

COM.VALEA RÂMNICULUI - BUZĂU PRIMAR 35.379 4.780 2.932 7,40 1,67 12,06 2,73 

COM.ZIDURI – BUZĂU PRIMAR 43.844 3.777 2.464 11,60 2,63 17,79 4,03 

COM.OBREJA – CARAȘ-SEVERIN PRIMAR 37.856 2.693 1.806 14,05 3,18 20,96 4,74 

COM. RASOVA – CONSTANȚA PRIMAR 12.512 2.983 1.708 4,19 0,94 7,32 1,65 

COM. IDECIU DE JOS – MUREȘ PRIMAR 30.214 1.829 1.031 16,51 3,73 29,30 6,63 

COM. BREZNIȚA – OCOL - MEHEDINȚI PRIMAR 42.925 3.319 1.975 12,93 2,92 21,73 4,92 

COM. MĂRGINENI – NEAMȚ PRIMAR 28.013 3.174 1.480 8,82 1,99 18,92 4,28 
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COM. MĂGURENI – PRAHOVA PRIMAR 40.340 5.416 3.497 7,46 1,69 11,55 2,62 

COM. PĂULEȘTI – PRAHOVA PRIMAR 33.888 4.903 3.304 6,91 1,56 10,25 2,32 

COM.CRÂNGU – TELEORMAN PRIMAR 36.796 1.133 793 32,47 7,35 46,40 10,50 

COM. TROIANUL – TELEORMAN PRIMAR 50.759 2.637 1.792 19,24 4,35 28,32 6,41 

COM. DIMITRIE CANTEMIR - VASLUI PRIMAR 34.122 2.050 1.353 16,64 3,75 25,21 5,70 

COM.CRICIOVA – TIMIȘ PRIMAR 31.160 1.358 1.117 22,94 5,19 27,89 6,31 

ORAȘUL POGOANELE – BUZĂU CONSILIUL 
LOCAL 33.322 1.561 858 21,35 4,83 38,84 8,79 

COM.BUNTEȘTI – BIHOR CONSILIUL 
LOCAL 37.024 3.783 2.836 9,78 2,21 13,05 2,95 

COM.CALVINI – BUZĂU CONSILIUL 
LOCAL 39.013 792 451 49,26 11,15 86,50 19,59 

COM.HULUBEȘTI –DÂMBOVIȚA CONSILIUL 
LOCAL 27.488 2720 1676 10,11 2,29 16,40 3,72 

COM.COȘOVENI – DOLJ CONSILIUL 
LOCAL 58.370 2.668 1.789 21,87 4,95 32,63 7,38 

COM. SĂCĂLAZ – TIMIȘ CONSILIUL 
LOCAL 49.046 6.767 3.005 7,25 1,64 16,32 3,69 

COM. I.C. BRĂTIANU – TULCEA CONSILIUL 
LOCAL 39.593 1.000 661 39,59 8,96 59,89 13,56 

COM. ANDREIAȘU DE JOS - VRANCEA CONSILIUL 
LOCAL 

 LIPSĂ  DOCUMENTAȚIE     

TOTAL :  2.568.424       
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După cum se poate observa din tabelul de mai sus, cel mai mare cost pe 
alegător înscris pe listele electorale apare la comuna Calvini județul Buzău în valoare de 
49,26 lei pe alegător iar costul pe alegător prezent la urne ajungând la 86,50 lei pe alegător. 
Astfel că, Primăria comunei Calvini,  cheltuiește pentru 792 de alegători înscriși în listele 
electorale respectiv, 451 alegători  prezenți la urne, suma de 39.013 lei. 

După comuna Calvini, județul Buzău, un cost mare pe alegător prevăzut în listele 
electorale de 39,59 lei se poate vedea la comuna I.C.Brătianu, județul Tulcea. Iar costul pe 
alegător prezent la urne ajungând la 59,89 lei. Astfel că, Primăria comunei I.C. Brătianu 
pentru 1.000 alegători prevăzuți în listele electorale, respectiv 661 alegători prezenți la urne, 
a cheltuit din bugetul local suma de 39.593 lei. 

Comuna Crângu, județul Teleorman se clasează pe locul trei cu un cost pe alegător 
înscris  în listele electorale de 32,47 lei pe alegător, ajungând la 46,40 lei pentru costul de 
alegător prezent la urne. Pentru 1.133 alegători prevăzuți în liatele electorale și 793 alegători 
prezenți la urne, Primăria comunei Crângu a afectuat cheltuieli în sumă totală de 36.796 lei. 
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