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REFERAT DE APROBARE 

 

1. Titlul proiectului de act normativ:  

Hotărâre pentru aprobarea condiţiilor de tipărire a buletinelor de vot care vor fi 

utilizate la referendumul local din data de 26 septembrie 2021 din comuna Ţinteşti, 

judeţul Buzău 

 

2. Motivul emiterii actului normativ 

2.1. Descrierea situaţiei actuale 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ţinteşti nr. 25/14.07.2021 a fost 

aprobată organizarea, în data de 26 septembrie 2021, a unui referendum local în vederea 

consultării cetăţenilor comunei Ţinteşti în ceea ce priveşte modificarea hotarelor Unităţii 

Administrativ Teritoriale Comuna Ţinteşti şi Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul 

Buzău, în sensul unirii celor două entităţi administrative. 

Cadrul juridic general privind organizarea şi desfăşurarea referendumului local este 

stabilit prin Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

În acelaşi timp, conform art. 62 prima teză din Legea nr. 3/2000, cu modificările şi 

completările ulterioare, această lege se completează în mod corespunzător cu prevederile 

Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru 

organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 103 alin. (1) lit. i) și w) din Legea nr. 

208/2015, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Electorală Permanentă 

asigură aplicarea unitară a dispozițiilor legale referitoare la organizarea referendumurilor și 

veghează la respectarea legii privind organizarea și desfășurarea referendumurilor locale. 

Astfel, în ceea ce priveşte modelul buletinului de vot utilizat în cadrul unui 

referendum local, arătăm că potrivit art. 35 din Legea nr. 3/2000, cu modificările şi 

completările ulterioare, „Cetățenii care participă la referendum vor primi un buletin de vot, 

ale cărui dimensiuni se vor stabili de Biroul Electoral Central, în cazul referendumului la 

nivel național, respectiv de biroul electoral de circumscripție, în cazul referendumului local. 

Pătratul cu mențiunea «DA» sau «NU» va avea latura de 4 cm. Modelele buletinelor de vot 

sunt prevăzute în anexele nr. 1A și 1B.” 

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 62 din Legea nr. 3/2000, cu 

modificările şi completările ulterioare, raportat la art. 61 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu 

modificările şi completările ulterioare, în cazul referendumului local, condițiile de tipărire a 

buletinelor de vot se stabilesc prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente 

Prin Hotărârea Biroului Electoral de Circumscripţie Ţinteşti nr. 2/06.08.2021 s-a 

stabilit că dimensiunea buletinului de vot ce va fi utilizat la referendumul local din 

26.09.2021 este format A5, respectiv 210 mm (L) x 149 mm (h). 
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 Prin urmare, este necesară adoptarea unei hotărâri a Autorităţii Electorale 

Permanente prin care să fie aprobate condiţiile de tipărire a buletinelor de vot care vor fi 

utilizate la referendumul local din data de 26 septembrie 2021 din comuna Ţinteşti, judeţul 

Buzău. 

 

 2.2. Schimbări preconizate 

            Prin prezentul proiect de propune aprobarea condiţiilor de tipărire a buletinelor de vot 

care vor fi utilizate la referendumul local din data de 26 septembrie 2021 din comuna 

Ţinteşti, judeţul Buzău, după cum urmează: 

1. Buletinul de vot are 4 pagini, în format A5 (o foaie A4 pliată). 

2. Pe prima pagină a buletinului de vot (prima copertă) se imprimă stema României 

într-un spațiu grafic de 1,8 x 2,5 cm, sub care se înscriu următoarele mențiuni: 

2.1. „ROMÂNIA”; 

2.2. „BULETIN DE VOT pentru Referendumul local din data de 26 septembrie 2021 

asupra modificării hotarelor Unităţii Administrativ-Teritoriale Comuna Ţinteşti şi Unităţii 

Administrativ-Teritoriale Municipiul Buzău, în sensul unirii celor două entităţi 

administrative”. 

3. Mențiunile prevăzute pe prima pagină a buletinului (prima copertă) se tipăresc cu 

litere corp 24, Times New Roman. 

4. A doua pagină a buletinului de vot (prima pagină interioară) va rămâne goală. 

5. Pe pagina a treia a buletinului de vot (a doua pagină interioară) se imprimă 

întrebarea „Sunteţi de acord cu unirea comunei Ţinteşti cu municipiul Buzău?”, precum şi 

pătratele, cu latura de 4 cm, cuprinzând afirmaţia, respectiv negaţia. 

6. Literele care compun întrebarea înscrisă pe pagina a treia a buletinului de vot (a 

doua pagină interioară) se tipăresc cu litere corp 24, Times New Roman. 

7. Literele care cuprind afirmaţia şi negaţia din pătratele înscrise pe pagina a treia a 

buletinului de vot (a doua pagină interioară) se tipăresc cu litere corp 48, Times New Roman, 

cu majuscule. 

8. Ultima pagină a buletinului de vot (coperta finală) va rămâne goală, pentru 

aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare. 

9.  La imprimarea buletinelor de vot se utilizează cerneală neagră. 

 

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. 
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6. Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

  Proiectul de act normativ a fost transmis spre consultare primarului comunei Ţinteşti, 

judeţul Buzău, şi Biroului Electoral de Circumscripţie Ţinteşti.   

 

 7. Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea 

proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ a fost adus la cunoștință publică pe site-ul Autorității 

Electorale Permanente. 

Ținând cont de faptul că prezentul proiect este subsecvent Hotărârii Biroului 

Electoral de Circumscripţie Ţinteşti nr. 2/06.08.2021 şi având în vedere data referendumului 

local din comuna Ţinteşti, judeţul Buzău, precum şi necesitatea tipăririi în termen util a 

buletinelor de vot, procedura de transparență decizională prevăzută de Legea  nr. 52/2003, 

republicată, nu poate fi îndeplinită. 

 

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 

condiţiilor de tipărire a buletinelor de vot care vor fi utilizate la referendumul local din data 

de 26 septembrie 2021 din comuna Ţinteşti, judeţul Buzău, pe care îl propunem spre 

adoptare. 

     

  

Inițiator: 
Departamentul legislație, contencios electoral, relația cu Parlamentul și  

Uniunea Europeană 

 

  

 

Avizat: 

Departamentul logistică electorală 

 

 

 

 


