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GUVERNUL ROMÂNIEI 
 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a 

alegerilor locale parțiale din perioada 2021 - 2023 
 

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

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,  
 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 
 

Art. 1. - (1) Pe perioada exercitării atribuţiilor privind organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor locale parţiale, instituţiile la care sunt angajaţi membrii birourilor electorale și 

personalul tehnic auxiliar le asigură acestora drepturile salariale cuvenite, potrivit legii. 

(2) Membrii birourilor electorale județene și ai birourilor electorale de 

circumscripţie primesc câte o indemnizație de 200 lei pentru fiecare zi de activitate. 

(3)  Personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale primește o indemnizaţie de 

100 lei pentru fiecare zi de activitate. 

(4) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, locţiitorul acestuia și 

ceilalți membri ai biroului electoral al secției de votare primesc câte o indemnizaţie de 

250 lei pentru fiecare zi de activitate, dar nu mai mult de 5 zile. 

(5) Operatorul de calculator primeşte o indemnizaţie de 250 lei pentru fiecare zi 

de activitate, dar nu mai mult de 5 zile. 

(6) Președinții, locțiitorii și membrii birourilor electorale, personalul tehnic 

auxiliar al acestora, operatorii de calculator şi personalul structurilor Ministerului 

Afacerilor Interne care asigură măsuri de menţinere şi asigurare a ordinii şi liniştii publice 

sau care este în misiune de pază la birourile electorale de circumscripţie şi la birourile 

electorale ale secţiilor de votare au dreptul la o indemnizație de protocol de 20 de lei de 

persoană pentru apă, cafea și gustări pentru fiecare zi de activitate. 
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(7) Prin zi de activitate se înţelege munca desfăşurată pe parcursul unei zile 

calendaristice, dar nu mai puţin de 6 ore pe zi. 

(8) Se decontează drept cheltuieli de transport în interesul organizării alegerilor, 

cu aplicarea corespunzătoare a art. 7 şi art. 10-12 din Hotărârea Guvernului 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, 

cu modificările şi completările ulterioare, următoarele: 

a) cheltuielile de transport dus-întors al preşedinţilor birourilor electorale, al 

locţiitorilor acestora şi operatorilor de calculator din localitatea în care îşi au domiciliul 

sau reşedinţa ori locul permanent de muncă în localitatea în care îşi are sediul biroul 

electoral unde îşi desfăşoară activitatea, pe durata îndeplinirii atribuţiilor ce le revin; 

b) cheltuielile de transport dus-întors al preşedinţilor birourilor electorale ale 

secţiilor de votare, locţiitorilor acestora şi operatorilor de calculator din localitatea în care 

îşi au domiciliul sau reşedinţa ori locul permanent de muncă în localitatea în care se 

desfăşoară şedinţa de instruire a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare, 

locţiitorilor acestora şi/sau operatorilor de calculator. 

 

Art. 2. – Ministerul Afacerilor Interne asigură sumele necesare acoperirii 

următoarelor categorii principale de cheltuieli: 

a) cheltuielile pentru asigurarea ordinii, siguranței 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”. 

(2) Ministerul Afacerilor Interne asigură, prin bugetele instituțiilor prefectului, 

sumele de bani necesare acoperirii următoarelor categorii de cheltuieli: 

a) indemnizațiile preşedinţilor, locţiitorilor şi membrilor birourilor electorale; 

b) indemnizațiile personalului tehnic auxiliar; 

c) indemnizațiile operatorilor de calculator; 

d) cheltuieli privind asigurarea condițiilor logistice necesare pentru organizarea 

de instruiri, sesiuni de selecție și examene, potrivit legislației electorale; 

e) cheltuielile pentru imprimarea buletinelor de vot; 

f) cheltuielile de transport, ambalare și distribuire a hârtiei necesare imprimării 

buletinelor de vot, a materialelor, a documentelor și a tipizatelor prevăzute de lege pentru 

desfășurarea procesului electoral; 

g) cheltuielile pentru confecționarea ștampilelor birourilor electorale judeţene, ale 

birourilor electorale de circumscripție și a ștampilelor de control ale secțiilor de votare. 
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Art. 3. – Autoritatea Electorală Permanentă asigură sumele necesare acoperirii 

următoarelor categorii principale de cheltuieli: 

    a) cheltuielile privind dezvoltarea și asistența tehnică pentru funcționarea 

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

perioada electorală; 

    b) 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; 

    c) cheltuieli de informare a alegătorilor; 

    d) cheltuielile pentru organizarea procedurilor de recrutare și selecție a 

președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora, precum 

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

    e) cheltuielile de instruire a membrilor birourilor electorale, a operatorilor de 

calculator şi a mandatarilor financiari; 

    f) cheltuielile generate de controalele specifice perioadei electorale; 

    g) cheltuielile pentru elaborarea, editarea și difuzarea gratuită de broșuri 

legislative și ghiduri specifice în materie electorală. 

 

Art. 4. - Serviciul de Telecomunicații Speciale suportă 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 implementarea sistemelor informatice și de comunicații 

necesare birourilor electorale, precum și pentru intervențiile necesare remedierii 

disfuncționalităților acestora; 

c) cheltuieli pentru dezvoltarea aplicațiilor și serviciilor informatice destinate 

procesului electoral. 

 

Art. 5. - (1) Comunele, oraşele, municipiile şi sectoarele municipiului Bucureşti 

suportă din bugetul propriu următoarele categorii de cheltuieli: 

a) cheltuielile privind întocmirea și tipărirea listelor electorale permanente; 

b) cheltuielile privind întocmirea și tipărirea listelor electorale complementare și 

a copiilor de pe listele electorale complementare; 

c) cheltuielile pentru imprimarea tipizatelor listelor electorale suplimentare și a 

extraselor de pe lista electorală permanentă, copia de pe lista electorală complementară și 

lista suplimentară; 
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d) cheltuielile privind urnele de vot, urnele speciale și cabinele de vot; 

e) cheltuielile pentru confecționarea și distribuția ecusoanelor membrilor 

birourilor electorale ale secțiilor de votare; 

f) cheltuielile de informare a alegătorilor privind delimitarea secțiilor de votare 

și sediile acestora; 

g) cheltuielile pentru asigurarea locurilor speciale de afișaj electoral și 

amplasarea de panouri electorale; 

h) cheltuielile materiale pentru dotarea și funcționarea birourilor electorale de 

circumscripție; 

i) cheltuielile materiale pentru dotarea și funcționarea sediilor secțiilor de 

votare; 

j) cheltuielile pentru achiziționarea tușului, a tușierelor și a altor materiale 

necesare votării; 

k) cheltuielile pentru deplasarea urnei speciale; 

l) decontarea cheltuielilor de transport prevăzute la art. 1 alin. (8) lit. a) pentru 

preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală sau 

de sector al municipiului Bucureşti, precum şi pentru locţiitorii acestora; 

m) decontarea cheltuielilor de transport prevăzute la art. 1 alin. (8) lit. a) pentru 

preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare, locţiitorii acestora şi operatorii de 

calculator, în cazul organizării alegerilor parţiale pentru primar şi/sau consiliul local; 

n) decontarea cheltuielilor de transport prevăzute la art. 1 alin. (8) lit. b) în cazul 

organizării alegerilor parţiale pentru primar şi/sau consiliul local; 

o) cheltuieli privind spațiile în care se organizează instruiri, sesiuni de selecție și 

examene, potrivit legislației electorale. 

(2) Pentru reducerea cheltuielilor necesare în vederea desfășurării procesului 

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

anterioare și aflate în stare bună. 

 

Art. 6. – (1) Județele suportă din bugetul propriu următoarele categorii de 

cheltuieli: 

a) cheltuielile materiale pentru întreținerea, dotarea și funcționarea birourilor 

electorale judeţene, respectiv a birourilor electorale de circumscripţie judeţeană, dacă este 

cazul; 

b) decontarea cheltuielilor de transport prevăzute la art. 1 alin. (8) lit. a) pentru 

preşedinţii birourilor electorale judeţene sau ai birourilor electorale de circumscripţie 

judeţeană, precum şi pentru locţiitorii acestora; 
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c) decontarea cheltuielilor de transport prevăzute la art. 1 alin. (8) lit. a) pentru 

preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare, locţiitorii acestora şi operatorii de 

calculator, în cazul organizării alegerilor locale parţiale pentru preşedintele consiliului 

judeţean şi/sau consiliul judeţean; 

d) decontarea cheltuielilor de transport prevăzute la art. 1 alin. (8) lit. b), în cazul 

organizării alegerilor parţiale pentru preşedintele consiliului judeţean şi/sau consiliul 

judeţean. 

(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător în cazul municipiului 

Bucureşti. 

 

Art. 7. - (1) Plata indemnizațiilor membrilor birourilor electorale se face pe baza 

listelor de prezență aprobate de către președinții birourilor electorale. 

(2) Plata indemnizațiilor personalului tehnic auxiliar al birourilor electorale se 

face pe baza listelor de prezență, avizate de către președinții birourilor electorale și 

aprobate de către prefecți. 

(3) Plata indemnizațiilor operatorilor de calculator se face pe baza listelor de 

prezență, întocmite de Autoritatea Electorală Permanentă și aprobate de către prefecți.  

(4) Decontarea cheltuielilor de transport prevăzute la art. 1 alin. (8) lit. a) se face 

pe baza adeverinţelor eliberate de preşedinţii birourilor electorale sau Autoritatea 

Electorală Permanentă, după caz, acestea trebuind să indice localităţile între care se face 

deplasarea, data şi ora sosirii și plecării. 

 

Art. 8. - În termen de 30 de zile de la data alegerilor locale parțiale, autoritățile 

administrației publice centrale și locale implicate în organizarea și desfășurarea procesului 

electoral comunică Autorității Electorale Permanente situația sumelor de bani alocate și 

cheltuielilor efectuate, separat pe cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri și servicii și 

cheltuieli cu active nefinanciare. 

 

 

 

PRIM-MINISTRU, 

FLORIN-VASILE CÎȚU 


