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REFERAT DE APROBARE 

 
 1. Titlul proiectului de act normativ:  
 Hotărâre pentru aprobarea modelelor buletinelor de vot care sunt folosite 
la alegerile locale  
 
 2. Motivul emiterii actului normativ 

2.1. Descrierea situaţiei actuale 
Cadrul legal privind organizarea și desfășurarea alegerilor autorităților 

administrației publice locale este reglementat de dispozițiile 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, cu modificările și 
completările ulterioare.  

În conformitate cu dispozițiile art. 126 alin. (2) din Legea nr. 115/2015, cu 
modificările și completările ulterioare, modelele buletinelor de vot, sunt stabilite 
pin hotărâre a Autorității Electorale Permanente, care se publică în Monitorul Oficial 
al României, Partea I.  

Potrivit prevederilor art. 57 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și 
completările ulterioare, modelele buletinelor de vot pentru consiliile locale, 
consiliile județene, Consiliul General al Municipiului București, primari, președinții 
consiliilor județene, respectiv pentru primarul general al municipiului București sunt 
diferite.  

Dispozițiile art. 58 alin. (1)-(5) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și 
completările ulterioare, stabilesc următoarele caracteristici ale buletinului de vot 
la alegerile locale:  

- buletinul de vot este format din mai multe file, fiecare pagină a buletinului 
de vot fiind numerotată; 

- buletinele de vot se capsează; 
- pe paginile interioare ale buletinului de vot se vor imprima patrulatere în 

număr suficient pentru a cuprinde toate listele de candidaturi, respectiv toți 
candidații independenți, în așa fel încât ultima pagină să rămână albă pentru 
aplicarea ștampilei de control a secției de votare;  

- patrulaterele se imprimă paralel între ele, câte două coloane pe aceeași 
pagină; 

- patrulaterele se numerotează, începând cu primul patrulater al coloanei 
din stânga a primei pagini interioare, care primește numărul de ordine 1, și 
continuând cu primul patrulater al coloanei din dreapta, care primește numărul de 
ordine 2, numerotarea continuând până la ultimul patrulater; 

- în unghiul din partea stângă sus a fiecărui patrulater se imprimă denumirea 
partidului politic, alianței politice, alianței electorale sau a organizațiilor 
cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri ori, după caz, 
mențiunea "Candidat independent", iar în unghiul din partea dreaptă sus se imprimă 
semnul electoral; 
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- listele de candidați se imprimă în patrulaterele fiecărui buletin de vot, 
candidații fiind identificați pe listă prin nume și prenume și se înscriu în ordinea 
stabilită de partidul politic, alianța politică sau alianța electorală care a depus lista; 

- în patrulaterele buletinelor de vot pentru alegerea primarilor și a 
președinților consiliilor județene, pe lângă elementele prevăzute anterior, se 
imprimă și numele și prenumele candidaților. 

În ceea ce privește dimensiunile buletinului de vot ce va fi utilizat la 
alegerile locale, art. 58 alin. (6) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și 
completările ulterioare, prevede expres că acestea se stabilesc de către biroul 
electoral de circumscripție, ținând seama de numărul patrulaterelor, precum și de 
spațiul pentru imprimarea numelui candidaților și a celorlalte date.  

În conformitate cu prevederile art. 58 alin. (10) din Legea nr. 115/2015, cu 
modificările și completările ulterioare, pentru fiecare candidat independent, 
inclusiv pentru candidații independenți la funcția de primar și cea de președinte al 
consiliului județean, se imprimă un patrulater distinct în partea finală a buletinului 
de vot, în care aceștia sunt înscriși în ordinea înregistrării candidaturilor.  

În acest context, este necesară emiterea unei hotărâri a Autorității 
Electorale Permanente prin care să fie aprobate modelele buletinelor de vot ce vor 
fi folosite la alegerile locale.  

 
2.2. Schimbări preconizate 
Prin prezentul proiect de hotărâre sunt stabilite următoarele: 

- modelul buletinului de vot utilizat la alegerea consiliilor locale; 
- modelul buletinului de vot utilizat la alegerea primarilor și a primarului 

general al municipiului București; 
- modelul buletinului de vot utilizat la alegerea consiliilor județene și a 

consiliului general al municipiului București; 
- modelul buletinului de vot care utilizat la alegerea președinților consiliilor 

județene; 
Precizam ca modelele stabilite prin proiectul de act normativ vor fi utilizate 
la toate alegerile locale.  
 
3. Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
 
4. Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen 

scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
 
5. Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
  
6. Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 
Proiectul de act normativ va fi transmis spre consultare Regiei Autonome 

„Monitorul Oficial”, precum și Ministerului Afacerilor Interne. 
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7. Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea 
proiectului de act normativ 

Având în vedere imperativul asigurării unui proces electoral transparent, 
proiectul de act normativ va fi afișat pe site-ul Autorității Electorale Permanente, 
fiind incidente dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, republicată. 

 
8. Măsuri de implementare 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
 

 Față de cele mai sus arătate, am elaborat proiectul de Hotărâre pentru 
aprobarea modelelor buletinelor de vot care sunt folosite la alegerile locale, pe care 
îl propunem spre aprobare. 

 

      

INIȚIATOR: 

Departamentul legislativ 

 

 
 
 


