INSTRUCȚIUNI
Având în vedere necesitatea elaborării unor reglementări şi politici uniforme privind delimitarea,
numerotarea şi sediul secțiilor de votare, necesitatea creşterii acurateței datelor şi informațiilor furnizate în
acest sens, precum şi informarea corectă şi la timp a alegătorilor, vă solicităm până la data de 9 octombrie
2012 (conform art.18 alin.2 din Legea nr.35/2008) următoarele:
1. Delimitarea şi numerotarea secțiilor de votare se realizează şi se comunică numai în format Excel.
Macheta în format electronic conține 2 foi (sheets), una conținând informații despre sediile secțiilor de
votare şi una pentru delimitare şi se poate descărca de pe site‐ul AEP la adresa :
http://www.roaep.ro/ro/section.php?id=atasamentescrutin&ids=121&idc=11 ‐ bara de adrese URL (sus)
De asemenea, pe site‐ ul AEP, vor fi postate în timp util codul SIRUTA, forma editabilă a Hotărârii AEP
nr. 2/2012 şi nomenclatorul tipurilor de artere;
2. Arterele, segmentele de artere, imobilele arondate unei secții de votare (delimitarea secției de
votare) trebuie să se găsească pe raza teritorială a unui singur colegiu pentru alegerea Camerei Deputaților;
Ca regulă, aceste elemente teritoriale trebuie să se regăsească în acelaşi colegiu în care s‐au aflat şi în 2008
(în cazul în care se identifică diferențe se comunică de îndată pentru analiză şi eventual rectificare);
3. Nu este obligatorie păstrarea inițială a segmentării arterelor, acestea fiind preluate din HG
nr.802/2008, cu rectificările ulterioare, precum şi din comunicările ulterioare de la primării ce au stat la
baza adoptării Hotărârii AEP nr. 2/2012 privind actualizarea colegiilor uninominale; aceste segmente pot fi
modificate, contopite avându‐se în vedere norma de arondare a alegătorilor la o secție;
4. Se pot muta elemente teritoriale între secțiile alăturate ale aceluiaşi colegiu uninominal dar, este
strict interzis să se mute elemente teritoriale de la un colegiu la altul;
5. La artera cuprinsă în totalitate se face precizarea integral, iar la segmentele de arteră se fac toate
precizările necesare (spre exemplu: nr. 2‐10 nr. pare, nr. 11‐25 nr. pare şi impare etc)
6. Orice eroare identificată privind tipul sau denumirea arterelor, segmentelor, numerelor
administrative, imobilelor se comunică AEP cu precizările necesare, dar numai după consultarea între
nomenclatorul stradal existent la unitatea administrativ‐teritorială şi datele deținute de către DEPABD şi
care sunt utilizate pentru întocmirea actelor de identitate şi a listelor electorale;
7. Consultarea nomenclatoarelor stradale, pentru a nu omite din delimitări străzile nou înființate,
redenumite sau desființate (se specifică denumirea anterioară a arterei pentru cetățenii care nu şi‐au
preschimbat actele de identitate); totodată, aceste situații se menționează obligatoriu în câmpul observații
(nou‐înființată, omisă, desființată etc);
8. Respectarea prevederilor cuprinse la art. 18 din Legea nr. 35/2008, îndeosebi a normei de arondare
prevăzute de art. 18 alin. (6), în condițiile art. 50 lit. h^2, art.51 alin. (1) şi alin. (2) lit. e);
9. Organizarea, pe cât posibil, a sediului secțiilor de votare în aceleaşi imobile în care au mai
funcționat secții de votare la alegerile anterioare şi identificarea unor noi spații pentru secțiile care au
depăşit numărul de 2000 de alegători arondați.
10.Respectarea prevederilor art. 6 din HG nr.891/2012;
11.Asigurarea amenajării şi dotării sediului secțiilor de votare, a condițiilor necesare; în acest sens
consultarea Hotărârii AEP nr. 4/2008, respectiv a altor norme ce urmează a fi elaborate în perioada
electorală;
Centralizarea datelor şi informațiilor privind delimitarea secțiilor de votare de pe raza județului,
respectiv municipiului Bucureşti şi comunicarea acestora către AEP, în format electronic la adresa de e‐mail:
logistica.electorala@roaep.ro şi ulterior în scris.
Fişierul comunicat va avea următoarea denumire:
Abreviere județ_Parlam2012_V1
Abreviere județ= ALBA=AB= abrevierea auto
V1 = varianta 1
Dacă se comunică modificări: Se recomunică întregul fişier cu modificările operate în roşu cu
denumirea Abreviere județ_Parlam2012_V2....V3 etc, în funcție de numărul comunicărilor.

