
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secţiunea 1. Titlul proiectului de act normativ 

 

Hotărâre a Guvernului privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi 

desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale parțiale din perioada 2021 – 2023 

 

Secţiunea a 2-a. Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea 

situaţiei actuale 

Alegerile pentru autoritățile administrației publice locale 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. 

Potrivit art. 10 alin. (2) din aceeaşi lege, în cazul unor alegeri 

parțiale, organizate în situațiile prevăzute de Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și de 

Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și 

completările ulterioare, data desfășurării acestora se stabilește cu cel puțin 

35 de zile înaintea votării. În acest caz, termenele prevăzute de prezenta 

lege, cu excepția celor de 24 de ore, se reduc la jumătate. Dacă din 

operațiunea de reducere la jumătate a termenelor rezultă fracțiuni de zile 

egale sau mai mari de 12 ore, rotunjirile se fac în plus; fracțiunile mai 

mici de 12 ore nu se iau în calcul. 

Prevederile Legii nr. 215/2001 și ale Legii nr. 393/2004 au fost 

abrogate de Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ce reglementează 

la art. 120, 140, 149 alin. (8), art. 160 alin. (11), art. 185, 187 alin. (1) și 

art. 193 alin. (2) cazurile de organizare a alegerilor locale parţiale. 

Dispozițiile art. 32-36 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și 

completările ulterioare, reglementează modalitatea de constituire a 

birourilor electorale ce asigură organizarea și desfăşurarea alegerilor 

locale parţiale, precum și atribuţiile acestora. 

Totodată, prevederile art. 132 din Legea nr. 115/2015, cu 

modificările și completările ulterioare, stabilesc că prevederile legii se 

aplică în mod corespunzător alegerilor organizate pe durata unui 

mandat, ca urmare a dizolvării unor consilii locale ori județene sau a 
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consiliilor unor sectoare ale municipiului București ori a Consiliului 

General al Municipiului București, precum și ca urmare a invalidării sau 

declarării vacante a funcției de primar ori a funcției de președinte al 

consiliului județean. Cu un an înainte de expirarea duratei normale a 

mandatului nu se mai organizează alegeri pentru consiliile locale, 

Consiliul General al Municipiului București, consiliile județene, primari, 

primarul general al municipiului București și pentru președinți ai 

consiliilor județene. 

În conformitate cu dispozițiile art. 126 alin. (1) din legea menționată 

odată cu data alegerilor, Guvernul stabileşte, printre altele, cheltuielile 

necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale, la 

propunerea Ministerului Afacerilor Interne şi a Autorităţii Electorale 

Permanente. De asemenea, potrivit art. 112 alin. (3) din legea menţionată, 

membrilor birourilor electorale, statisticienilor, personalului tehnic 

auxiliar al acestora, precum şi operatorilor de calculator ai birourilor 

electorale ale secţiilor de votare li se acordă o indemnizaţie stabilită prin 

hotărâre a Guvernului. 

Potrivit art. 112 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, cheltuielile pentru 

organizarea şi desfăşurarea alegerilor se suportă din bugetele locale ale 

comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, ale 

judeţelor sau al municipiului Bucureşti, după caz. 

Totodată, dispozițiile art. 113 - art. 118 din Legea nr. 115/2015 

stabilesc în mod expres o serie de măsuri de resortul  autorităților și 

instituțiilor publice centrale și care sunt finanțate de la bugetul de stat. 

Astfel, sediile şi dotarea birourilor electorale de circumscripţie 

judeţeană de către primarii municipiilor reşedinţă de judeţ, împreună cu 

preşedinţii consiliilor judeţene şi cu prefecţii, iar cele ale birourilor 

electorale de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală şi de 

sector al municipiului Bucureşti, precum şi cele ale secţiilor de votare, de 

către primar, împreună cu prefecţii. 

De asemenea, membrilor birourilor electorale, statisticienilor, 

personalului tehnic auxiliar al acestora, precum şi operatorilor de 

calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare li se acordă o 

indemnizaţie stabilită prin hotărâre a Guvernului. 

Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor generate de 

activitățile Ministerului Afacerilor Interne din domeniul ordinii și 

siguranței publice pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor, se 



 

asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne. 

Tot din bugetul de stat, se suportă sumele necesare pentru 

acoperirea cheltuielilor Serviciului de Telecomunicaţii Speciale privind 

serviciile de telefonie specială și de comunicații de voce și date, necesare 

birourilor electorale, precum și funcționarea Sistemului informatic de 

monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal. 

Sumele necesare acoperirii cheltuielilor efectuate de către instituțiile 

prefectului pentru confecționarea ștampilelor birourilor electorale de 

circumscripție și a ștampilelor de control ale secțiilor de votare, 

imprimarea buletinelor de vot, transportul, ambalarea și distribuirea 

materialelor, documentelor și a tipizatelor prevăzute de lege pentru 

desfășurarea procesului electoral, precum și plata indemnizațiilor 

membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare, ale birourilor 

electorale, plata personalului tehnic auxiliar al acestor birouri și a 

operatorilor de calculator din secțiile de votare se asigură din bugetul de 

stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, pentru instituțiile 

prefectului. 

Sumele necesare acoperirii cheltuielilor efectuate de către 

Ministerului Afacerilor Interne pentru plata hârtiei efectiv consumate la 

imprimarea buletinelor de vot și confecționarea ștampilelor cu mențiunea 

"VOTAT" și a timbrelor autocolante se asigură din bugetul de stat, prin 

bugetul Ministerului Afacerilor Interne. 

Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, 

asigură hârtia necesară pentru imprimarea buletinelor de vot. 

De asemenea, Ministerul Afacerilor Interne repartizează, pe bază de 

proces-verbal, instituțiilor prefectului cantitățile de hârtie necesare 

imprimării buletinelor de vot. 

Aplicarea prevederilor art. 126 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, cu 

modificările și completările ulterioare, trebuie să țină cont de caracterul 

specific și intempestiv al alegerilor locale parțiale, precum și de 

necesitatea asigurării predictibilității măsurilor financiare stabilite în 

vederea stabilirii cadrului necesar pentru ducerea la îndeplinire a 

dispozițiilor legii. 

2. Schimbări 

preconizate 

       Prin prezentul proiect de act normativ se propune stabilirea unor 

măsuri care vizează cheltuielile necesare pregătirii şi desfăşurării în bune 

condiţii a alegerilor locale parțiale din perioada 2021 – 2023. 

        Astfel, sunt prevăzute principalele categorii de cheltuieli care vor fi 



 

suportate din bugetul Ministerului Afacerilor Interne, al instituțiilor 

prefectului, al Autorității Electorale Permanente, al Serviciului de 

Telecomunicații Speciale, respectiv din bugetul comunelor, oraşelor, 

municipiilor,  sectoarelor municipiului Bucureşti, precum și al județelor. 

       Totodată, se stabileşte cuantumul indemnizaţiilor pentru activitatea 

membrilor birourilor electorale, operatorilor de calculator ai birourilor 

electorale ale secţiilor de votare şi a personalului tehnic auxiliar care 

participă la executarea operaţiunilor generate de activitatea birourilor 

electorale constituite pentru alegerile locale parțiale.  La stabilirea 

cuantumului au fost avute în vedere indemnizaţiile stabilite la procesele 

electorale anterioare. 

       Astfel, membrii birourilor electorale județene și ai birourilor 

electorale de circumscripţie primesc câte o indemnizație de 200 lei pentru 

fiecare zi de activitate.  

       Personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale primește o 

indemnizaţie de 100 lei pentru fiecare zi de activitate. 

        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. 

        Operatorul de calculator primeşte o indemnizaţie de 250 lei pentru 

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

        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.  

         Pe lângă indemnizațiile şi drepturile menţionate, se propune 

decontarea 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, a următoarelor cheltuieli: 

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. 

Plata indemnizațiilor membrilor birourilor electorale se face pe baza 

listelor de prezență aprobate de către președinții birourilor electorale. 

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. 

Plata indemnizațiilor operatorilor de calculator se face pe baza 

listelor de prezență, întocmite de Autoritatea Electorală Permanentă și 

aprobate de către prefecți.  

             De asemenea, se propune ca 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. 

             Măsurile financiare a căror adoptare este propusă prin prezentul 

proiect de hotărâre decurg din atribuțiile în materia organizării și 

desfășurării alegerilor locale ale instituțiilor enumerate, acestea reluând, în 

mod corespunzător, prevederile Hotărârii Guvernului nr. 578/2020 privind 

stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a 

alegerilor locale din anul 2020. 

3. Alte 

informaţii 

Nu este cazul.  

Secţiunea a 3-a Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

 

1. Impactul macroeconomic Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

11. Impactul asupra mediului 

concurenţial şi domeniului 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 



 

ajutoarelor de stat  

2. Impactul asupra mediului de 

afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

21. Impactul asupra sarcinilor 

administrative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

22.  Impactul asupra 

întreprinderilor mici şi mijlocii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Impactul social Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Impactul asupra mediului Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte informaţii Nu este cazul.  

Secţiunea a 4-a. Impactul financiar asupra bugetului general consolidat,  atât pe 

termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

- mii lei -  

Indicatori An curent Următorii 4 ani  

Media pe 5 ani  2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Modificări ale 

veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a) bugetul de stat, din 

acesta: 

    (i) impozit pe profit 

    (ii) impozit pe venit 

b)bugete locale: 

   (i) impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor 

sociale de stat: 

   (i) contribuţii de 

asigurări 

- - - - - - 

2. Modificări ale 

cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a) bugetul de stat, din 

acesta: 

(i) cheltuieli de 

personal 

(ii) bunuri şi servicii 

 

 

- 

- - - - - 



 

(iii) active 

nefinanciare 

 

b)bugete locale: 

(i) cheltuieli de 

personal 

(ii) bunuri şi servicii 

c)bugetul asigurărilor 

sociale de stat: 

(i) cheltuieli de 

personal 

(ii) bunuri şi servicii 

3. Impact financiar, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

 

 

- 

- - - - - 

4. Propuneri pentru 

acoperirea creşterii  

cheltuielilor bugetare 

- - - - - - 

5. Propuneri pentru 

pentru a compensa  

reducerea veniturilor 

bugetare 

- - - - - - 

6. Calcule detaliate 

privind 

fundamentarea 

modificărilor  

veniturilor şi/sau 

cheltuielilor bugetare 

- - - - - - 

7. Alte informaţii Nu este cazul. 

Secţiunea a 5-a. Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea 

prevederilor proiectului de act normativ: 

a) acte normative în vigoare ce vor fi 

modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în 

vigoare a proiectului de act normativ; 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în 

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 



 

vederea implementării noilor dispoziţii. 

1¹. Compatibilitatea proiectului de act 

normativ cu legislația în domeniul achizițiilor 

publice. 

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 

 

2. Conformitatea  proiectului de act normativ 

cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce 

transpun prevederi comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe 

a actelor normative comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii 

Europene 

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 

5. Alte acte normative şi/sau documente 

internaţionale din care decurg angajamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 

6.Alte informaţii Nu este cazul. 

Secţiunea a 6-a. Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act 

normativ 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu 

organizaţii neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate 

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu 

care a avut loc consultarea, precum şi a 

modului în care activitatea acestor organizaţii 

este legată de obiectul proiectului de act 

normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect 

3. Consultările organizate cu autorităţile 

administraţiei publice locale, în situaţia în care 

proiectul de act normativ are ca obiect 

activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile 

Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind 

procedura de consultare a structurilor 

asociative ale autorităţilor administraţiei 

publice locale la elaborarea proiectelor de acte 

Structurile asociative ale autorităților 

administrației publice locale au fost  

consultate de Autoritatea Electorală 

Permanentă. 



 

normative 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor 

interministeriale, în conformitate cu 

prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 

privind constituirea consiliilor interministeriale 

permanente 

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 

5.Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei  

e) Curtea de Conturi 

Proiectul urmează a fi avizat de Consiliul 

Legislativ. 

6.Alte informaţii Proiectul de hotărâre a Guvernului a fost 

elaborat de Autoritatea Electorală 

Permanentă. 

Secţiunea a 7-a. Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea 

proiectului de act normativ 

1. Informarea societăţii civile cu privire la 

necesitatea elaborării proiectului de act normativ 

Proiectul de hotărâre a Guvernului a fost 

făcut public pe site-ul Autorității 

Electorale Permanente, potrivit Legii nr. 

52/2003 privind transparenţa decizională 

în administraţia publică, republicată.   

2. Informarea societăţii civile cu privire la 

eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, 

precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau diversităţii biologice 

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 

3. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 

Secţiunea a 8- a. Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de 

act normativ de către autorităţile administrației 

publice centrale şi/sau locale-înfiinţarea unor noi 

organisme sau extinderea competenţelor 

instituţiilor existente 

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 

2. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 



 

Faţă de cele sus menţionate, a fost promovat proiectul de hotărâre a Guvernului 

privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a 

alegerilor locale parțiale din perioada 2021 – 2023, pe care dacă sunteţi de acord vă 

rugăm să îl aprobaţi. 
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Autorității Electorale Permanente, 

 

Constantin-Florin Mituleţu-Buică 

 

 


