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GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

HOTĂRÂRE 

 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a 

alegerilor locale din anul 2020 

 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art.112 alin. (3) și al 

art. 126 alin. (1) din 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, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 54 din Legea bugetului 

de stat pe anul 2020, nr. 5/2020, 

 

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. 1. – (1) Se aprobă bugetul şi structura cheltuielilor necesare pentru 

pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale din anul 2020, în cuantumul 

prevăzut în anexă. 

(2) Pentru efectuarea cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor locale din anul 2020, se suplimentează bugetul Ministerului 

Afacerilor Interne, al Autorității Electorale Permanente, al Serviciului de Telecomunicații 

Speciale, precum și al Secretariatului General al Guvernului, pentru Institutul Național de 

Statistică, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de 

stat pe anul 2020, cu sumele de bani prevăzute în anexă. 

(3) Ministerul Afacerilor Interne repartizează instituțiilor prefectului sumele de 

bani necesare pentru activitățile acestora legate de pregătirea, organizarea și desfășurarea 

alegerilor locale din anul 2020. 

 

Art. 2. - (1) Sumele de bani alocate Ministerului Afacerilor Interne, Autorității 

Electorale Permanente, Serviciului de Telecomunicații Speciale și Secretariatului General 
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al Guvernului, pentru Institutul Național de Statistică, în condițiile art. 1 alin. (2) din 

prezenta hotărâre, rămase neutilizate după încheierea perioadei electorale, se restituie în 

vederea reîntregirii Fondului de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, până la data de 

31 august 2020. 

(2) Ordonatorii de credite răspund de modul de utilizare a sumelor de bani alocate 

prin prezenta hotărâre, în conformitate cu dispozițiile legale. 

(3) În cadrul bugetului aprobat, efectuarea cheltuielilor pentru organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor locale se va realiza de către ordonatorii de credite, cu informarea 

periodică a Autorităţii Electorale Permanente. 

(4) În termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României 

a rezultatului 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. Situația 

cheltuielilor realizate din bugetele locale se comunică Autorităţii Electorale Permanente 

prin intermediul instituțiilor prefectului. 

 

Art. 3. - Sumele de bani alocate Ministerului Afacerilor Interne, pentru instituţiile 

prefectului, pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale din anul 2020, se vor vira 

cu această destinaţie în bugetul fiecărei instituţii a prefectului, iar decontarea cheltuielilor 

respective va fi efectuată cu respectarea prevederilor legale. 

 

Art. 4. - Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, la propunerea 

ordonatorilor principali de credite, să introducă modificările ce decurg din aplicarea 

prevederilor prezentei hotărâri în structura bugetului de stat pe anul 2020 și în volumul și 

structura bugetului Ministerului Afacerilor Interne, al Autorității Electorale Permanente, 

al Serviciului de Telecomunicații Speciale și al Secretariatului General al Guvernului 

pentru Institutul Național de Statistică. 

 

Art. 5. - Categoriile principale de cheltuieli necesare pregătirii şi desfăşurării în 

bune condiţii a alegerilor locale sunt următoarele: 

a) cheltuielile privind sediile, dotarea şi funcţionarea birourilor electorale; 

b) indemnizaţiile membrilor birourilor electorale, ale personalului tehnic 

auxiliar, ale statisticienilor,  ale operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale 

secţiilor de votare și ale informaticienilor; 

c) cheltuielile privind întocmirea și tipărirea listelor electorale permanente, a 

listelor electorale complementare, a copiilor de pe listele electorale complementare, a 

https://lege5.ro/App/Document/gmydenjygaya/hotararea-nr-744-2018-privind-stabilirea-masurilor-tehnico-organizatorice-a-bugetului-si-a-cheltuielilor-necesare-pentru-buna-organizare-si-desfasurare-a-referendumului-national-pentru-revizuirea-cons?pid=270042542&d=2020-01-23#p-270042542
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tipizatelor listelor electorale suplimentare, a extraselor de pe lista electorală permanentă, 

copia de pe lista electorală complementară şi lista suplimentară, precum și a proceselor-

verbale privind consemnarea rezultatelor votării; 

d) cheltuielile pentru asigurarea ordinii, siguranţei publice şi a pazei, în cadrul 

procesului electoral, conform legii; 

e) cheltuielile pentru serviciile de telefonie specială şi de comunicaţii de voce şi 

date, necesare birourilor electorale; 

f) cheltuielile privind dezvoltarea și asistența tehnică pentru funcționarea 

Registrului electoral, precum şi activităţile specifice de gestionare a acestuia în perioada 

electorală; 

g) cheltuielile privind dezvoltarea și asistența tehnică pentru programele 

informatice utilizate la desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de 

votare şi a locţiitorilor acestora, precum și a operatorilor de calculator ai birourilor 

electorale ale secțiilor de votare; 

h) cheltuielile pentru funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a 

prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal; 

i) cheltuielile pentru aplicaţiile şi/sau serviciile informatice utilizate de Biroul 

Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării; 

j) cheltuielile pentru dotarea cu echipamente, tehnică de calcul, consumabile şi 

servicii necesare pentru organizarea şi funcţionarea staţiilor de prelucrare privind 

centralizarea rezultatelor alegerilor; 

k) cheltuielile pentru urnele de vot, urnele speciale şi cabinele de vot; 

l) cheltuielile pentru imprimarea buletinelor de vot; 

m)  cheltuielile pentru confecţionarea ştampilelor electorale și a timbrelor 

autocolante; 

n) cheltuielile pentru confecționarea ecusoanelor membrilor birourilor electorale 

ale secțiilor de votare; 

o) cheltuielile de transport, ambalare şi distribuire a materialelor, documentelor 

şi a tipizatelor prevăzute de lege pentru desfăşurarea procesului electoral, precum şi 

cheltuielile de transport necesare bunei desfăşurări a activităţii Biroului Electoral Central; 

p) cheltuielile de informare a alegătorilor; 

q) cheltuielile pentru elaborarea, editarea şi difuzarea de broşuri legislative şi 

ghiduri specifice în materie electorală; 

r) cheltuielile pentru organizarea procedurilor de recrutare și selecție a 

preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora, precum 

și a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare; 
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s) cheltuielile privind instruirea primarilor, a secretarilor unităţilor 

administrativ-teritoriale, a prefecţilor, a mandatarilor financiari, a preşedinţilor birourilor 

electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora, a personalului implicat în 

efectuarea operaţiunilor tehnice privind stabilirea rezultatelor alegerilor, precum și a 

operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare; 

t) cheltuielile pentru asigurarea locurilor speciale de afişaj electoral şi pentru 

amplasarea panourilor electorale. 

 

Art. 6.  - (1) Pe durata funcţionării birourilor electorale, membrii acestora, 

operatorii de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, informaticienii, 

statisticienii şi personalul tehnic auxiliar se consideră detaşaţi. 

(2) Președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare primesc pentru activitatea 

desfăşurată în cadrul unui tur de scrutin o indemnizaţie în valoare de 1.250 de lei.  

(3) Locțiitorii preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi operatorii 

de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare primesc pentru activitatea 

desfăşurată în cadrul unui tur de scrutin o indemnizaţie în valoare de 1.000 de lei. Ceilalți 

membri ai birourilor electorale ale secțiilor de votare primesc pentru activitatea 

desfăşurată în cadrul unui tur de scrutin o indemnizație în valoare de 500 de lei.  

(4) Membrii Biroului Electoral Central primesc pentru fiecare zi de activitate o 

indemnizație de 250 de lei. Statisticienii și personalul tehnic auxiliar al acestuia primesc 

pentru fiecare zi de activitate o indemnizație de 200 de lei. 

(5) Membrii birourilor electorale de circumscripție județeană și ai biroului electoral 

de circumscripție a municipiului București primesc pentru fiecare zi de activitate o 

indemnizație de 200 de lei. Statisticienii  și personalul tehnic auxiliar ai birourilor 

electorale de circumscripție județeană și ai biroului electoral de circumscripție a 

municipiului București  primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizație de 150 de 

lei. 

(6) Președinții și locțiitorii birourilor electorale de circumscripție comunală, 

orășenească și municipală primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizație de 150 de 

lei. Ceilalți membri ai birourilor electorale de circumscripție comunală, orășenească și 

municipală, informaticienii și personalul tehnic auxiliar ai acestora primesc pentru fiecare 

zi de activitate o indemnizație de 100 de lei. 

(7) Pe durata funcționării birourilor electorale, autoritățile și instituțiile publice la 

care sunt angajate persoanele prevăzute la alin. (1) le asigură acestora plata drepturilor 

salariale, a indemnizațiilor de detașare, precum și a oricăror alte diurne și drepturi bănești 

cuvenite potrivit legii. 
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(8) Primirea indemnizațiilor prevăzute la alin. (2)- (6), (10) şi (11) nu afectează 

dreptul de a primi alte diurne, indemnizații, pensii sau alte drepturi bănești cuvenite în 

baza unor legi speciale. 

(9) Plata indemnizațiilor prevăzute la alin. (2) - (6), (10) şi (11) se face pe baza 

listelor de prezență aprobate de președinții birourilor electorale. Plata indemnizațiilor ce 

revin membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare și operatorilor de calculator se 

face sub condiția finalizării activităților prevăzute de actele normative aplicabile.  

(10) Pentru membrii Biroului Electoral Central, statisticienii, informaticienii și 

personalul tehnic auxiliar al acestuia, precum și personalul Ministerului Afacerilor Interne 

care aplică măsuri de menținere și asigurare a ordinii și liniștii publice la acest birou se 

asigură apă, cafea și gustări în valoare de 20 lei de persoană pentru fiecare zi de activitate. 

 (11) Pe lângă drepturile prevăzute la alin. (2)-(10), membrii birourilor electorale, 

personalul tehnic auxiliar, statisticienii şi operatorii de calculator care îşi au domiciliul 

sau reşedinţa în alte localităţi beneficiază de drepturile prevăzute de Hotărârea nr. 

714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice 

pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în 

interesul serviciului pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate. 

(12) Aparatul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripţie va fi 

dimensionat în funcţie de bugetul alocat. 

(13) Fondul indemnizaţiei stabilite pentru personalul tehnic auxiliar şi statisticieni, 

potrivit alin. (5), nu poate depăşi: 

a) 10.000 de lei, în cazul birourilor electorale de circumscripţie comunală; 

b) 18.000 de lei, în cazul birourilor electorale de circumscripţie orăşenească sau 

municipală; 

c) 100.000 de lei, în cazul birourilor electorale de circumscripţie judeţeană, 

inclusiv a municipiului Bucureşti, precum şi a subdiviziunii administrativ-teritoriale a 

municipiului. 

(14) Prin excepţie de la prevederile alin. (13), la cererea temeinic justificată a 

preşedinţilor birourilor electorale, cu avizul prefectului, Ministerul Afacerilor Interne 

poate aloca sume de bani suplimentare peste plafonul fondului indemnizaţiei prevăzute la 

alin. (13), cu încadrare în bugetul alocat conform anexei. 

 

Art. 7. – Autoritatea Electorală Permanentă suportă din bugetul propriu, 

suplimentat potrivit art. 1 alin. (2), următoarele categorii de cheltuieli: 

a) cheltuielile pentru sediul, dotarea şi funcţionarea Biroului Electoral Central; 

b) indemnizațiile membrilor Biroului Electoral Central; 

c) cheltuieli pentru confecționarea ștampilelor Biroului Electoral Central; 
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d) indemnizațiile personalului tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central și ale 

statisticienilor care își desfășoară activitatea pe lângă acest birou; 

e) cheltuielile de protocol pentru Biroul Electoral Central; 

f) cheltuielile privind dezvoltarea și asistența tehnică pentru funcționarea 

Registrului electoral, precum şi activităţile specifice de gestionare a acestuia în perioada 

electorală; 

g) cheltuielile privind dezvoltarea și asistența tehnică pentru programele 

informatice utilizate la desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de 

votare şi a locţiitorilor acestora, precum și a operatorilor de calculator ai birourilor 

electorale ale secțiilor de votare; 

h) cheltuielile pentru aplicaţiile şi/sau serviciile informatice utilizate de Biroul 

Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării; 

i) cheltuieli de informare a alegătorilor; 

j) cheltuielile pentru organizarea procedurilor de recrutare și selecție a 

preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora, precum 

și a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare; 

k) cheltuielile pentru confecționarea ecusoanelor membrilor birourilor electorale 

ale secțiilor de votare; 

l) cheltuielile pentru elaborarea, editarea şi difuzarea gratuită de broşuri 

legislative şi ghiduri specifice în materie electorală; 

m) cheltuieli de instruire a operatorilor de calculator, a mandatarilor financiari; 

n) cheltuielile pentru arhivarea materialelor primite de la Biroul Electoral Central. 

 

Art. 8. -  (1) Ministerul Afacerilor Interne asigură din bugetul  propriu, 

suplimentat potrivit art. 1 alin. (2), sumele de bani necesare acoperirii următoarelor 

categorii de cheltuieli: 

a) cheltuielile pentru asigurarea ordinii, siguranţei publice și a pazei, în cadrul 

procesului electoral, conform legii;  

b) plata hârtiei efectiv consumate pentru imprimarea buletinelor de vot; 

c) cheltuielile pentru confecționarea timbrelor autocolante; 

d) cheltuielile pentru confecționarea ștampilelor cu mențiunea „VOTAT”; 

e) cheltuielile de întreținere a mijloacelor de transport furnizate Biroului Electoral 

Central și cheltuielile de carburant aferente. 

 (2) Ministerul Afacerilor Interne asigură din bugetul  propriu, suplimentat potrivit 

art. 1 alin. (2), prin bugetele instituțiilor prefectului, sumele de bani necesare acoperirii 

următoarelor categorii de cheltuieli: 
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a) indemnizațiile membrilor birourilor electorale de circumscripție și ai birourilor 

electorale ale secțiilor de votare, precum şi drepturile acestora prevăzute de Hotărârea nr. 

714/2018; 

b) indemnizațiile personalului tehnic auxiliar și ale statisticienilor  birourilor 

electorale de circumscripție, precum şi drepturile acestora prevăzute de Hotărârea nr. 

714/2018; 

c) indemnizațiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de 

votare, precum şi drepturile acestora prevăzute de Hotărârea nr. 714/2018; 

d) cheltuieli privind spaţiile în care se organizează instruiri, sesiuni de selecţie şi 

examene, potrivit legislației electorale; 

e) cheltuielile pentru imprimarea buletinelor de vot; 

f) cheltuielile de transport, ambalare şi distribuire a materialelor, a ecusoanelor, a 

documentelor şi a tipizatelor prevăzute de lege pentru desfăşurarea procesului electoral; 

g) cheltuielile pentru confecţionarea ştampilelor birourilor electorale de 

circumscripţie şi a ştampilelor de control ale secţiilor de votare; 

h) cheltuieli pentru organizarea sesiunilor de instruire a preşedinţilor birourilor 

electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora; 

i) cheltuielile pentru asigurarea condițiilor materiale necesare funcționării 

grupurilor tehnice de lucru de pe lângă comisiile tehnice; 

j) cheltuielile privind arhivarea materialelor rezultate din procesul electoral. 

 

Art. 9. – Serviciul de Telecomunicații Speciale suportă din bugetul propriu, 

suplimentat potrivit art. 1 alin. (2),  următoarele categorii de cheltuieli: 

a) cheltuieli aferente asigurării serviciilor de telefonie specială și de comunicații de 

voce și date, necesare birourilor electorale; 

b) cheltuieli pentru achiziționarea terminalelor informatice utilizate de birourile 

electorale ale secțiilor de votare; 

c) cheltuieli pentru implementarea sistemelor informatice și de comunicații 

necesare birourilor electorale, precum și pentru intervențiile necesare remedierii 

disfuncționalităților acestora; 

d) cheltuieli pentru dezvoltarea aplicațiilor și serviciilor informatice destinate 

procesului electoral; 

e) cheltuieli pentru instruirea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale 

secțiilor de votare. 

 

Art. 10. – Categoriile de cheltuieli care se suportă de la bugetul de stat pentru 

Institutul Naţional de Statistică şi direcţiile teritoriale de statistică, prin bugetul 
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Secretariatului General al Guvernului, suplimentat potrivit art. 1 alin. (2), sunt 

următoarele: 

a) cheltuielile pentru tipărirea proceselor-verbale privind consemnarea 

rezultatelor votării; 

b) cheltuielile pentru dotarea cu echipamente, tehnică de calcul, consumabile şi 

servicii necesare pentru organizarea şi funcţionarea staţiilor de prelucrare; 

c) cheltuielile pentru instruirea personalului implicat în efectuarea operaţiunilor 

tehnice privind stabilirea rezultatelor alegerilor. 

 

Art. 11. – (1) Municipiile, oraşele, comunele și sectoarele municipiului București 

suportă din bugetul propriu următoarele categorii de cheltuieli: 

a) cheltuielile privind întocmirea şi tipărirea listelor electorale permanente; 

b) cheltuielile privind întocmirea şi tipărirea listelor electorale complementare şi a 

copiilor de pe listele electorale complementare; 

c) cheltuielile pentru confecţionarea tipizatelor listelor electorale suplimentare şi 

a extraselor de pe lista electorale permanente, copia de pe lista electorală complementară 

şi lista suplimentară; 

d) cheltuielile privind urnele de vot, urnele speciale şi cabinele de vot; 

e) cheltuielile de informare a alegătorilor privind delimitarea secţiilor de votare şi 

sediile acestora; 

f) cheltuielile pentru asigurarea locurilor speciale de afişaj electoral şi amplasarea 

de panouri electorale; 

g) cheltuielile materiale pentru dotarea şi funcţionarea sediilor birourilor 

electorale de circumscripţie municipală, orăşenească şi comunală; 

h) cheltuielile materiale pentru dotarea şi funcţionarea sediilor secţiilor de votare; 

i) cheltuielile pentru achiziţionarea tuşului, a tuşierelor şi a altor materiale 

necesare votării; 

j) decontarea cheltuielilor de transport al președinților birourilor electorale ale 

secțiilor de votare, al locțiitorilor acestora și al operatorilor de calculator la și de la 

ședințele de instruire din localitatea de domiciliu sau reședință, după caz, precum și în 

exercitarea atribuțiilor ce le revin. 

(2) Pentru reducerea cheltuielilor necesare în vederea desfăşurării procesului 

electoral, primarii vor utiliza materialele de logistică electorală recuperate de la alegerile 

anterioare şi aflate în stare bună.  

 

Art. 12. - Judeţele şi municipiul Bucureşti suportă din bugetul propriu cheltuielile 

materiale pentru întreţinerea, dotarea şi funcţionarea sediilor birourilor electorale de 
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circumscripţie judeţeană şi a sediului biroului electoral de circumscripţie a municipiului 

Bucureşti. 

 

Art. 13. – (1) Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) din Normele 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 

publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile 

publice cu atribuții în materia organizării și desfășurării alegerilor au obligația de a 

elabora, în cel mult 10 zile de la data începerii perioadei electorale, un program distinct al 

achizițiilor publice aferente alegerilor locale din anul 2020. 

(2) Prevederile art. 17 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, se 

aplică prin raportare la durata perioadei electorale a alegerilor locale din anul 2020. 

 

 

Art. 14. – Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 

PRIM-MINISTRU, 

 

LUDOVIC ORBAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lege5.ro/App/Document/gezdamrtgayq/normele-metodologice-de-aplicare-a-prevederilor-referitoare-la-atribuirea-contractului-de-achizitie-publica-acordului-cadru-din-legea-nr-98-2016-privind-achizitiile-publice-din-02062016?pid=261092876&d=2020-01-30#p-261092876
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  Anexă 

 

Bugetul şi structura cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor locale din anul 2020 

 

 

 

      -mii lei- 

  INSTITUTIA    Cheltuieli TOTAL 

    Capitol Personal 

Bunuri 

si 

servicii 

Active 

nefinanciare   

     I. Ministerul  Afacerilor  Interne       

  1. Instituţiile Prefectului  51.01     

          

  TOTAL CAP 51.01 51.01     

          

  TOTAL CAP 61.01 61.01     

       

 

II. Secretariatul General al 

Guvernului 51.01     

 - Institutul Naţional de Statistică 51.01     

        1. Aparat propriu 51.01     

   2. Direcțiile teritoriale de statistică 51.01     

       

 

III. Autoritatea Electorală 

Permanentă 51.01     

 1.Aparat propriu 51.01     

 2. Biroul Electoral Central 51.01     

       

 

IV. Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale 61.01     

       

 TOTAL GENERAL      

 

 

 

Anexa va fi definitivată după centralizarea estimărilor tuturor instituțiilor menționate în 

aceasta. 

 


