
NOTĂ DE FUNDAMENTARE  

a proiectului de hotărâre a Guvernului privind numerotarea circumscripţiilor 

electorale judeţene şi a circumscripției electorale a municipiului Bucureşti pentru 

alegerile locale 

 

Alegerile locale sunt reglementate de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea 

autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 

privind Statutul aleşilor locali. 

În conformitate cu art. 11 alin. (2) din aceeași lege, pentru alegerea consiliilor 

judeţene şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, fiecare judeţ, respectiv 

municipiul Bucureşti, constituie o circumscripţie electorală. Totodată, numerotarea 

circumscripţiilor electorale judeţene şi a municipiului Bucureşti se face prin hotărâre a 

Guvernului. 

 Ținând cont de absența unor criterii legale privind numerotarea menționată, 

precum și de necesitatea utilizării unei terminologii unitare, prezentul proiect propune 

numerotarea circumscripţiilor electorale judeţene şi a circumscripției electorale a 

municipiului Bucureşti pentru alegerile locale în mod similar cu numerotarea stabilită de 

Anexa nr. 1 la Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, 

precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 Prezentul proiect de hotărâre a Guvernului este un act administrativ individual, 

astfel încât nu sunt incidente prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1361/2006 privind 

conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative 

supuse aprobării Guvernului.  

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) și ale art. 20 alin. (8) din 

Hotărârea Guvernului nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind 

procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor 

de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor 

documente, în vederea adoptării/aprobării, cu modificările şi completările ulterioare, în 

cazul prezentului proiect nu sunt necesare întocmirea unui document de politici publice 

și avizul Ministerului Justiției. 

În acest sens, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre a Guvernului privind 

numerotarea circumscripţiilor electorale judeţene şi a circumscripției electorale a 

municipiului Bucureşti pentru alegerile locale. 
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