INSTRUIREA

PREFECŢILOR ŞI A
SUBPREFECŢILOR
cu privire la organizarea şi
desfăşurarea alegerilor locale din
anul 2020

CONSIDERAŢII GENERALE
Actele normative care stabilesc cadrul juridic necesar pentru
organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autoritățile administrației
publice locale din anul 2020

❑

LEGEA nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea
Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii
nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

❑

LEGEA nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru
organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările
ulterioare;

❑

LEGEA nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale și
pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ;

❑

LEGEA nr. 91/2020 privind modificarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților
administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001,
precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,
precum și pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei
Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente;

❑

LEGEA nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile administrației publice
locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestora;

CONSIDERAŢII GENERALE
Actele normative care stabilesc cadrul juridic necesar pentru
organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autoritățile
administrației publice locale din anul 2020

❑ORDONANȚA

DE URGENȚĂ A GUVERNULUI nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

❑HOTĂRÂREA

GUVERNULUI nr. 576/2020 pentru aprobarea programului
calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare organizării și desfășurării în bune
condiții a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020;

❑HOTĂRÂREA

GUVERNULUI nr. 577/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice
necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale din anul 2020;

❑HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 578/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare
pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale din anul 2020;

❑HOTĂRÂREA

GUVERNULUI nr. 56/2016 privind numerotarea circumscripțiilor
electorale județene și a circumscripției electorale a municipiului București pentru alegerile
locale;

CONSIDERAŢII GENERALE
Actele normative care stabilesc cadrul juridic necesar pentru
organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autoritățile
administrației publice locale din anul 2020

❑HOTĂRÂREA

AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE
nr. 5/2016 pentru aprobarea modelelor ștampilelor electorale care vor fi
folosite la alegerile locale;

❑HOTĂRÂREA

AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE
nr. 16/2016 privind condiţiile de aducere la cunoştinţă publică a delimitării
şi a numerotării secţiilor de votare din ţară, precum şi a sediilor acestora.

CONSIDERAȚII GENERALE
[art. 3 alin. (3), art. 10 alin. (3), art. 84 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare,
art. 1 din Legea nr. 135/2020, art.. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020]

❑

Ziua alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din
anul 2020 este duminică, 27 septembrie 2020.

❑

În ziua de duminică, votarea începe la ora 7,00 şi se încheie la ora
locală 21,00.

❑

Dreptul de vot se exercită numai în comuna, orașul, municipiul sau
subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului în care
alegătorul își are domiciliul sau reședința, după caz.

CONSIDERAȚII GENERALE
[art. 2 alin. (4) din HG nr. 577/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a
alegerilor locale din anul 2020]

Instituţiile prefectului duc la îndeplinire următoarele măsuri tehnice
principale:
❑asigură transportul, ambalarea şi distribuirea materialelor,
documentelor şi a tipizatelor prevăzute de lege pentru desfăşurarea
procesului electoral;
❑asigură confecţionarea ştampilelor birourilor electorale
circumscripţie şi a ştampilelor de control ale secţiilor de votare;

de

❑asigură condițiile logistice necesare pentru organizarea sesiunilor de
instruire a președinților birourilor electorale de circumscripție comunală,
orășenească, municipală și de sector al municipiului București și ai birourilor
electorale ale secțiilor de votare.

CONSIDERAȚII GENERALE
[art. 9 alin. (2) , (4) și (5) din HG nr. 577/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări
a alegerilor locale din anul 2020]

❑ Autoritatea Electorală Permanentă, cu sprijinul logistic al instituțiilor prefectului,
organizează în cel mai scurt timp instruirea primarilor şi a secretarilor
comunelor, ai oraşelor, ai municipiilor şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti
și cu privire la sarcinile ce le revin în vederea organizării şi desfăşurării în
bune condiţii a alegerilor locale.
❑ În situaţia în care prefectul este în imposibilitate de a-şi exercita atribuţiile, precum
şi în cazurile în care această funcţie este vacantă, îndeplinirea sarcinilor ce îi
revin prefectului, potrivit legii, este asigurată de un subprefect.

❑ În perioada electorală, Autoritatea Electorală Permanentă și Ministerul
Afacerilor Interne vor acorda sprijin de specialitate prefecţilor şi primarilor,
în vederea realizării la termen şi în condiţii corespunzătoare a sarcinilor ce le revin
în organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale.

COMISIILE TEHNICE
[art. 1 alin. (1) și art. 8 alin. (1) din H.G. nr. 577/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și
desfășurări a alegerilor locale din anul 2020]

❑ Pentru coordonarea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor prevăzute de legislaţia în vigoare
privind alegerile locale, care revin ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale
administraţiei publice centrale, precum şi instituţiilor prefectului, se constituie Comisia
tehnică centrală pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor locale, fără
personalitate juridică.
❑ În termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a H.G. nr. 577/2020 privind stabilirea
măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale din anul
2020 se constituie comisiile tehnice judeţene pentru coordonarea activităţilor de
organizare a alegerilor locale şi Comisia tehnică a municipiului Bucureşti pentru
coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor locale, fără personalitate juridică, cu
atribuţii în coordonarea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor ce revin autorităţilor
administraţiei publice locale şi serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale
celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, prevăzute în legislaţia în
vigoare, în domeniul alegerilor locale.

COMISIILE TEHNICE
[art. 8 alin. (2) , (3) și (4) din H.G. nr. 577/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și
desfășurări a alegerilor locale din anul 2020]

❑ Componenţa nominală a comisiei tehnice judeţene sau a municipiului Bucureşti se
stabileşte de prefect, prin ordin.
❑ La şedinţele comisiilor tehnice judeţene şi ale Comisiei tehnice a municipiului Bucureşti
pot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai partidelor politice parlamentare, ai
Clubului Român de Presă, ai unor operatori economici care prestează servicii de interes
public, precum şi ai organizaţiilor neguvernamentale.
❑ Pentru urmărirea şi soluţionarea operativă a problemelor curente din judeţe, respectiv din
municipiul Bucureşti, pe lângă comisiile tehnice se constituie grupuri tehnice de lucru,
fără personalitate juridică, conduse de către subprefecţi, formate din funcţionari
publici desemnaţi de conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale
celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, organizate la nivelul
judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti.

COMISIILE TEHNICE
[art. 8 alin. (4) –(6) din H.G. nr. 577/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a
alegerilor locale din anul 2020]

❑ Din grupul tehnic de lucru vor face parte și 2-3 funcționari publici din aparatul
de specialitate al președintelui consiliului județean, respectiv al Primarului
General al Municipiului București.
❑ Condiţiile materiale necesare funcţionării grupului tehnic de lucru se
asigură prin grija prefectului.

❑ Comisiile tehnice judeţene pentru coordonarea activităţilor de organizare a
alegerilor locale şi Comisia tehnică a municipiului Bucureşti pentru
coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor locale vor informa
săptămânal Comisia tehnică centrală pentru coordonarea activităţilor de
organizare a alegerilor locale în legătură cu stadiul pregătirii şi organizării
alegerilor locale din anul 2020.

CIRCUMSCRIPȚIILE ELECTORALE
[art. 11, art. 45 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare]

❑

Pentru alegerea consiliilor locale și a primarilor, fiecare comună,
oraș, municipiu și subdiviziune administrativ- teritorială a municipiului
constituie o circumscripție electorală.

❑

Pentru alegerea consiliilor județene, a președintelui consiliului
județean și a Consiliului General al Municipiului București, fiecare
județ, respectiv municipiul București, constituie o circumscripție
electorală.

❑

Numărul consilierilor pentru consiliile locale și pentru consiliile
județene este cel stabilit prin ordin al prefectului, potrivit prevederilor
Codului administrativ.

CIRCUMSCRIPȚIILE ELECTORALE
[Art. 11 alin. (2), 12 alin. (1), art. 20 alin. (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 2 alin.
(1) din Legea nr. 135/2020 , art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020, pct. 74 din Anexa la H.G. nr. 576/2020]

❑

Numerotarea circumscripțiilor electorale județene și a municipiului București se
face prin hotărâre a Guvernului. (a se vedea H.G. nr. 56/2016)

❑

Numerotarea circumscripțiilor electorale din fiecare județ, precum și a
circumscripțiilor electorale de sector al municipiului București se face de către
prefect, prin ordin, în termen de 3 zile de la stabilirea datei alegerilor, cel mai
târziu la data de 30 IULIE 2020.

❑

Până cel mai târziu cu 15 zile înaintea datei votării, 12 SEPTEMBRIE 2020,
primarii, cu sprijinul prefecţilor, aduc la cunoştinţă publică numărul
circumscripțiilor electorale, delimitarea şi numerotarea fiecărei secţii de
votare, precum și sediile acestora, în condițiile stabilite prin Hotărârea
Autorității Electorale Permanente nr. 16/2016.

SEDIILE ȘI DOTAREA BIROURILOR
ELECTORALE

[art. 112 alin. (2) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 29 din Legea nr. 115/2015, cu
modificările și completările ulterioare, art. 10 alin. (4)-(6) din H.G. nr. 577/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice
necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale din anul 2020, pct. 24 din Anexa la H.G. nr. 576/2020]

❑

Preşedinţii consiliilor judeţene şi primarul general al municipiului Bucureşti, asigură, sub
coordonarea prefecților, sediile şi dotarea tehnico-materială ale birourilor electorale de
circumscripţie judeţeană, respectiv sediul şi dotarea tehnico-materială ale biroului electoral
de circumscripţie a municipiului Bucureşti, precum și materiale de protecție sanitară pentru
desfășurarea activității acestora.

❑

Primarii asigură, sub coordonarea prefecților, sediile şi dotarea tehnico-materială ale
birourilor electorale de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală şi de sector al
municipiului Bucureşti.

❑

Sediile birourilor electorale de circumscripție sunt stabilite de prefecți, prin ordin, în cel mult
10 zile de la data intrării în vigoare a H.G. privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei
organizări și desfășurări a alegerilor locale din anul 2020.

❑

În termen de o zi de la constituirea birourilor electorale de circumscripție, prefecții aduc la
cunoștință publică sediile unde acestea își desfășoară activitatea, precum și programul de
activitate al acestora, cel mai târziu la data de 8 AUGUST 2020.

SEDIILE ȘI DOTAREA BIROURILOR
ELECTORALE

[art. 26 alin. (12) și art. 83 alin. (6) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 577/2020
privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale din anul 2020]

❑ La solicitarea scrisă a partidelor politice, alianțelor politice sau a alianțelor
electorale ori a organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care
participă la alegeri, președintele tribunalului împreună cu prefectul întocmesc
și pun la dispoziția acestora, în termen de 48 de ore de la solicitare, lista
cuprinzând datele necesare, pentru a fi contactați, ale președinților birourilor
electorale de circumscripție și ale locțiitorilor acestora, precum și adresele și
numerele de telefon ale sediilor birourilor electorale de circumscripție.
❑ Pentru menținerea ordinii în localul secției de votare și în împrejurimile
acestuia, președintele biroului electoral al secției de votare are la dispoziție
mijloacele de ordine necesare, puse la dispoziție prin grija prefecților.

SEDIILE ȘI DOTAREA BIROURILOR
ELECTORALE
[art. 121 alin. (1) și (21) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare]

❑

Autoritatea Electorală Permanentă, Ministerul Afacerilor Interne, Institutul
Național de Statistică, prefecții, președinții consiliilor județene și primarii
asigură personalul tehnic auxiliar necesar pentru sprijinirea
activității birourilor și oficiilor electorale.

❑

Personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripție
județeană este asigurat de către Autoritatea Electorală Permanentă,
prefecți și Institutul Național de Statistică, acesta putând fi suplimentat
acolo unde este necesar cu personal asigurat de către președinții consiliilor
județene și primari, în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.

SEDIILE ȘI DOTAREA BIROURILOR
ELECTORALE

[art. 6 din Legea nr. 135/2020, art. 3 din H.G. nr. 577/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și
desfășurări a alegerilor locale din anul 2020]

❑

Membrii birourilor electorale, personalul tehnic auxiliar, persoanele
acreditate, delegații acreditați, operatorii de calculator, personalul de pază
și alegătorii pot primi, în mod gratuit, materiale de protecție sanitară, în
condițiile stabilite prin hotărârea Guvernului privind măsurile tehnice
necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale, prevăzută la
art. 2 alin. (2) din Legea nr. 84/2020, în vederea prevenirii și combaterii
efectelor pandemiei de COVID-19.

❑

Ministerul Sănătății distribuie, prin intermediul
instituțiilor prefectului, către primari, materiale
dezinfectante pentru sediile secțiilor de votare.

SEDIILE ȘI DOTAREA BIROURILOR
ELECTORALE

[art. 3 din H.G. nr. 577/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale
din anul 2020]

❑

Instituțiile prefectului cu sprijinul primarilor asigură, prin personalul
desemnat, odată cu predarea materialelor necesare desfășurării procesului
electoral, predarea către președinții birourilor electorale ale secțiilor
de votare a măștilor de protecție ce vor fi utilizate de către membrii
birourilor electorale ale secțiilor de votare și operatorii de calculator ai
acestora.

❑

Măștile de protecție vor fi depozitate împreună cu materialele
necesare desfășurării procesului electoral, urmând să fie utilizate de
membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare și operatorii de
calculator în conformitate cu normele emise de autoritățile medicale
competente.

SEDIILE ȘI DOTAREA BIROURILOR
ELECTORALE

[H.G. nr. 577/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale din anul
2020]

❑

Instituțiile prefectului cu sprijinul primarilor asigură, prin personalul tehnic al
birourilor electorale ale secțiilor de votare, distribuirea a câte unei măști de
protecție fiecărei persoane acreditate, delegat acreditat şi alegător care se
prezintă la secția de votare.

❑

Instituțiile prefectului asigură distribuirea pentru ziua votării a câte unei măști
de protecție fiecărei persoane care face parte din personalul de pază sau din
personalul tehnic al birourilor electorale ale secțiilor de votare.

❑

Materialele de protecție sanitară neutilizate se predau instituțiilor prefectului, cu
sprijinul primarilor, prin intermediul personalului desemnat.

❑

Instituțiile prefectului predau materialele de protecție sanitară neutilizate
Ministerului Sănătății.

BULETINELE DE VOT
[art. 60 alin. (1), art. 59 alin. (7) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 2 alin. (3) din Legea
nr. 84/2020, art. 58 alin. (11), art. 117 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 2 alin. (3) din
Legea nr. 84/2020, art. 12 alin. (1) din Legea nr. 135/2020]

❑ La alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020,
buletinele de vot se tipăresc de către Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, cu
aplicarea corespunzătoare a art. 58, 60, 116 și 117 din Legea nr. 115/2015, cu
modificările și completările ulterioare.
❑ Imprimarea buletinelor de vot se asigură, prin grija prefecților, de către birourile
electorale de circumscripție.
❑

Ministerul Afacerilor Interne repartizează, pe bază de proces-verbal, instituțiilor
prefectului cantitățile de hârtie necesare imprimării buletinelor de vot.

❑

Instituțiile prefectului asigură imprimarea buletinelor de vot, în vederea
garantării securității acestor documente.

❑

Prefecţii împreună cu birourile electorale de circumscripție stabilesc graficul de
preluare și distribuire a buletinelor de vot, precum şi a celorlalte materiale
necesare desfăşurării procesului electoral.

BULETINELE DE VOT
[art. 60 alin. (1), art. 59 alin. (7) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 2 alin. (3) din Legea
nr. 84/2020, art. 58 alin. (11) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 2 alin. (3) din Legea nr.
84/2020, pct. 46 și pct. 60 din Anexa la H.G. nr. 576/2020]

❑

Până la data rămânerii definitive a candidaturilor, cel mai târziu la data de 24
AUGUST 2020, Biroul Electoral Central comunică prefecţilor semnele
electorale, în vederea imprimării lor pe buletinele de vot.

❑

În termen de 24 de ore de la efectuarea tragerii la sorţi, cel mai târziu la data de
27 august 2020, preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie judeţeană,
preşedintele biroului electoral de circumscripţie a municipiului Bucureşti şi
preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie comunală, orăşenească,
municipală şi de sector al municipiului Bucureşti comunică prefectului
ORDINEA PENTRU ÎNSCRIEREA PE BULETINELE DE VOT a listelor de
candidaţi şi a candidaţilor la funcţia de primar și la funcția de președinte al
consiliului județean, precum şi ordinea pentru candidaţii independenţi.

BULETINELE DE VOT
[Art. 60 alin. (3) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 12 alin. (2) din Legea nr. 135/2020,
pct. 66 din Anexa la H.G. nr. 576/2020]

❑

Până cel mai târziu cu 23 de zile înaintea datei scrutinului, 4 septembrie 2020,
prefectul prezintă MACHETA FIECĂRUI BULETIN DE VOT din fiecare
circumscripție electorală membrilor birourilor electorale de circumscripție județeană
și ai biroului electoral de circumscripție a municipiului București.

❑

Aceștia au dreptul să solicite prefectului retipărirea buletinelor de vot dacă
numele candidaților, semnul electoral sau denumirea partidelor politice, a alianțelor
politice ori a alianțelor electorale sau organizații ale cetățenilor aparținând
minorităților naționale care participă la alegeri sunt incorect imprimate sau nu sunt
vizibile.

BULETINELE DE VOT
[Art. 60 alin. (3) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 12 alin. (1) din Legea nr. 135/2020,
art. 61 alin. (1) și (2) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare]

❑

Înainte de tipărirea buletinelor de vot, prin grija prefectului, se prezintă un
exemplar al primului tiraj pentru fiecare tip de buletin de vot din fiecare
circumscripţie electorală, membrilor biroului electoral de circumscripţie judeţeană,
respectiv ai biroului electoral de circumscripţie a municipiului Bucureşti.

❑

După tipărire, buletinele de vot se distribuie circumscripțiilor electorale prin grija
prefecților.

❑

Buletinele de vot se preiau de către primar, împreună cu președintele biroului
electoral de circumscripție, pe bază de proces-verbal, și se păstrează în încăperi
speciale, încuiate și sigilate.

❑ Buletinele de vot se predau președinților birourilor electorale ale secțiilor de
votare, pe bază de proces-verbal, cel mai târziu în preziua alegerilor.
❑

Distribuirea și predarea buletinelor de vot se fac în pachete sigilate.

TIMBRELE AUTOCOLANTE

[Art. 118 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 2 alin. (3 din Legea nr. 84/2020]

❑ Achiziționarea timbrelor autocolante se asigură de către Ministerul
Afacerilor Interne, care le predă prefecților, pe bază de proces-verbal.
❑

Prefecții distribuie, pe bază de proces-verbal de predare-preluare, timbrele
autocolante primarilor, care le predau președinților birourilor electorale ale
secțiilor de votare, pe bază de proces-verbal de predare-preluare, până cel târziu
în preziua alegerilor.

❑

În vederea distribuirii timbrelor autocolante, Autoritatea Electorală Permanentă
comunică prefecților și primarilor, cel târziu cu 8 zile înainte de ziua votării,
numărul alegătorilor care dețin cărți de identitate, înscriși în listele electorale
permanente, pe fiecare secție de votare.

CHELTUIELI

[art. 7 alin. (2 ) din H.G. nr. 578/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a
alegerilor locale din anul 2020]

Ministerul Afacerilor Interne asigură din bugetul propriu, prin bugetele instituțiilor prefectului,
sumele de bani necesare acoperirii următoarelor categorii de cheltuieli:

❑indemnizațiile membrilor birourilor electorale de circumscripție, ai birourilor electorale
ale secțiilor de votare şi ai comisiilor tehnice judeţene;
❑indemnizațiile personalului tehnic auxiliar, ale informaticienilor și ale statisticienilor ce
fac parte din personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripție;
❑indemnizațiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare;
❑cheltuieli privind asigurarea condițiilor logistice necesare pentru organizarea de instruiri,
sesiuni de selecţie şi examene, potrivit legislației electorale;

❑cheltuielile pentru imprimarea buletinelor de vot;

CHELTUIELI

[art. 7 alin. (2 ) din H.G. nr. 578/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a
alegerilor locale din anul 2020]

Ministerul Afacerilor Interne asigură din bugetul propriu, prin bugetele instituțiilor
prefectului, sumele de bani necesare acoperirii următoarelor categorii de cheltuieli:

❑cheltuielile de transport, ambalare şi distribuire a materialelor, a documentelor şi a
tipizatelor prevăzute de lege pentru desfăşurarea procesului electoral;
❑cheltuielile pentru confecţionarea ştampilelor birourilor
circumscripţie şi a ştampilelor de control ale secţiilor de votare;

electorale

de

❑cheltuielile pentru asigurarea condițiilor materiale necesare funcționării grupurilor
tehnice de lucru de pe lângă comisiile tehnice;
❑cheltuielile privind arhivarea materialelor rezultate din procesul electoral;

❑cheltuieli cu transportul și distribuirea materialelor de protecţie sanitară.

CHELTUIELI

[art. 14 din H.G. nr. 578/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor
locale din anul 2020]

❑ Plata indemnizațiilor membrilor birourilor electorale de circumscripție şi ai birourilor electorale ale
secțiilor de votare se face pe baza listelor de prezență aprobate de către preşedinţii birourilor
electorale.
❑ Plata indemnizaţiilor membrilor comisiilor tehnice judeţene se face pe baza listelor de prezență aprobate
de către prefecţi.
❑ Plata indemnizaţiilor personalului tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripţie se face pe baza
listelor de prezență, avizate de către preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie şi aprobate de
către prefecţi.
❑ Plata indemnizaţiilor operatorilor de calculator se face pe baza listelor de prezență, avizate de către
preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi aprobate de către prefecţi. Serviciul de
Telecomunicații Speciale pune la dispoziția prefecților, la solicitarea acestora, informații privind
participarea operatorilor de calculator la activitățile realizate pentru pregătirea și organizarea procesului
electoral.
❑ Plata indemnizaţiilor personalului tehnic al birourilor electorale ale secţiilor de votare se face pe baza
listelor de prezenţă aprobate de către primari.

CHELTUIELI

[art. 2 din H.G. nr. 578/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor
locale din anul 2020]

❑ În termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al
României a rezultatelor alegerilor, autorităţile administraţiei publice
centrale şi locale implicate în organizarea şi desfăşurarea procesului
electoral comunică Autorităţii Electorale Permanente situaţia
sumelor de bani alocate şi cheltuielilor efectuate, separat pe cheltuieli
de personal, cheltuieli cu bunuri și servicii și cheltuieli cu active
nefinanciare.

