
 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

 1. Titlul proiectului de act normativ:  

Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Autorității Electorale 

Permanente nr. 12/2016 pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind 

consemnarea rezultatului votării la alegerile locale 

 

2. Motivul emiterii actului normativ 

2.1. Descrierea situaţiei actuale 

Alegerile pentru autoritățile administrației publice locale se desfășoară și se organizează 

în conformitate cu prevederile Legii 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. 

Dispozițiile art. 94 alin. (3), art. 103 alin. (2) și art. 104 alin. (2) 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, reglementează 

elementele cuprinse de procesele-verbale încheiate de birourile electorale. 

Potrivit dispozițiilor art. 126 alin. (2) din Legea nr. 115/2015, modelul proceselor-verbale 

pentru consemnarea rezultatului votării este stabilit prin hotărâre a Autorităţii Electorale 

Permanente, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

În aplicarea dispozițiilor legale mai sus arătate, Autoritatea Electorală Permanentă a 

adoptat Hotărârea nr. 12/2016 pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind 

consemnarea rezultatului votării la alegerile locale, modificată prin Hotărârea Autorității 

Electorale Permanente nr. 24/2016 și Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 27/2016. 

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2019 privind modificarea și completarea 

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, pentru modificarea și completarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea Legii nr. 393/2004 

privind Statutul aleșilor locali, a fost instituită procedura alegerii directe a președinților consiliilor 

județene.  

Întrucât Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 12/2016, cu modificările 

ulterioare, nu cuprinde dispoziții referitoare la președinții consiliilor județene, se impune 

completarea acesteia în vederea corelării cu prevederile Legii nr. 115/2015, cu modificările și 

completările ulterioare.   

 

2.2. Schimbări preconizate 

Prezentul proiect de hotărâre urmărește stabilirea modelelor proceselor-verbale pentru 

consemnarea rezultatului votării la alegerile pentru președintele consiliului județean, respectiv: 

- modelul procesului-verbal privind consemnarea rezultatelor votării pentru președintele 

consiliului judeţean, care va fi utilizat de birourile electorale ale secţiilor de votare la alegerile 

locale (Anexa nr. 31); 

- modelul procesului-verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului 

alegerilor şi atribuirea mandatului pentru președintele consiliului judeţean, care va fi utilizat de 

birourile electorale de circumscripţie judeţeană la alegerile locale (Anexa nr. 141); 



 

- modelul procesului-verbal privind centralizarea pe ţară a voturilor şi constatarea 

rezultatului pentru alegerea președintelui consiliului județean, care va fi utilizat de către Biroul 

Electoral Central la alegerile locale  (Anexa nr. 24). 

 

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 Institutului Național de Statistică. 

 

7. Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului 

de act normativ 

Proiectul de act normativ a fost făcut public pe site-ul Autorității Electorale Permanente, 

potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată la 

data de 19 iunie 2020. 

 

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 privind modificarea şi 

completarea Hotărârii Autorității Electorale Permanente nr. 12/2016 pentru aprobarea 

modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile locale, pe 

care îl propunem spre aprobare. 

 

INIȚIATOR: 

Departamentul legislativ 

 


