
GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea programului calendaristic pentru realizarea

acțiunilor necesare organizării și desfășurării în bune condiții

a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale

din anul 2020

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, precum și al art. 2

alin. (2) din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților

administrației publice locale și pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanța

de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Se aprobă programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor

necesare organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru autoritățile

administrației publice locale din anul 2020, prevăzut în anexa care face parte

integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

LUDOVIC ORBAN

Contrasemnează:

p. Președintele 

Autorității Electorale Permanente,

Zsombor Vajda

București, 22 iulie 2020.

Nr. 576.
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ANEXĂ

P R O G R A M U L  C A L E N D A R I S T I C

pentru realizarea acțiunilor necesare organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru autoritățile

administrației publice locale din anul 2020

Nr.

crt.

Termenul de realizare a acțiunii potrivit

prevederilor 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,

cu modificările și completările ulterioare, ale

Legii nr. 84/2020 privind prelungirea

mandatelor autorităților administrației publice

locale și pentru modificarea art. 151 alin. (3)

din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale

Legii nr. 135/2020 privind stabilirea datei

alegerilor pentru autoritățile administrației

publice locale din anul 2020, precum și a

unor măsuri pentru buna organizare și

desfășurare a acestora și ale 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

Descrierea acțiunii

Autoritatea sau persoana care

realizează acțiunea

Modalitatea de realizare a acțiunii

0 1 2 3 4

1. La data intrării în vigoare a Legii

nr. 135/2020:   

19 iulie 2020   

[Art. 2 alin. (1) din Legea nr. 84/2020]

Aducerea la cunoștință publică a datei

alegerilor

Parlamentul României
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2. În cel mult 5 zile de la data intrării în

vigoare a Legii nr. 135/2020, cel

mai târziu la data de:   

23 iulie 2020

[Art. 2 alin. (2) din Legea nr. 84/2020]

Stabilirea calendarului acțiunilor din

cuprinsul perioadei electorale, a

cheltuielilor necesare pregătirii și

desfășurării în bune condiții a alegerilor

locale și a măsurilor tehnice necesare

bunei organizări și desfășurări a

alegerilor locale

Guvernul Prin hotărâri ce se publică

în Monitorul Oficial al

României, Partea I

3. În termen de 2 zile de la data 

de 29 iulie 2020, cel mai târziu 

la data de:   

30 iulie 2020

[Art. 12 alin. (1) din Legea nr. 115/2015,

cu modificările și completările

ulterioare, art. 2 alin. (1) din Legea

nr. 135/2020 și art. 2 alin. (3) din

Legea nr. 84/2020]

Numerotarea circumscripțiilor

electorale din fiecare județ și a

circumscripțiilor electorale de sector al

municipiului București

Prefectul Prin ordin

4. Cu cel puțin 24 de ore înainte de

data ședinței pentru desemnarea

judecătorilor, cel mai târziu la data

de:   

30 iulie 2020

[Art. 38 alin. (2) din Legea nr. 115/2015,

cu modificările și completările

ulterioare]

Aducerea la cunoștință publică a datei

ședinței pentru tragerea la sorți a

judecătorilor în Biroul Electoral Central

Președintele Înaltei Curți

de Casație și Justiție

Prin presa scrisă și

audiovizuală

5. În termen de cel mult 3 zile de la

data de 29 iulie 2020, cel mai târziu

la data de:   

31 iulie 2020

[Art. 38 alin. (2) din Legea nr. 115/2015,

cu modificările și completările

ulterioare, art. 2 alin. (1) din Legea

nr. 135/2020, precum și art. 2 alin. (3)

din Legea nr. 84/2020]

Desemnarea judecătorilor din Biroul

Electoral Central

Președintele Înaltei Curți

de Casație și Justiție

În ședință publică, prin

tragere la sorți dintre

judecătorii în exercițiu ai

Înaltei Curți de Casație și

Justiție   

Proces-verbal semnat de

președinte și de prim-

magistratul-asistent al

Înaltei Curți de Casație și

Justiție

6. În termen de 24 de ore de la

învestirea celor 7 judecători ai

Înaltei Curți de Casație și Justiție,

cel mai târziu la data de:   

1 august 2020

[Art. 38 alin. (3) din Legea nr. 115/2015,

cu modificările și completările

ulterioare]

Alegerea președintelui Biroului

Electoral Central și a locțiitorului

acestuia

Judecătorii desemnați în

Biroul Electoral Central

Prin vot secret

7. În termen de 24 de ore de la

alegerea președintelui Biroului

Electoral Central, cel mai târziu la

data de:   

2 august 2020

[Art. 38 alin. (4) din Legea nr. 115/2015,

cu modificările și completările

ulterioare]

Completarea Biroului Electoral Central

cu președintele și vicepreședinții

Autorității Electorale Permanente, cu

câte un reprezentant al fiecărui partid

politic care are ca membri cel puțin

7 senatori sau 10 deputați sau care au

obținut reprezentare parlamentară la

scrutinul anterior, precum și cu un

reprezentant al grupului parlamentar al

minorităților naționale din Camera

Deputaților în numele organizațiilor

cetățenilor aparținând minorităților

naționale reprezentate în acest grup

Președintele Biroului

Electoral Central

Proces-verbal

8. În termen de 24 de ore de la data

alegerii președintelui Biroului

Electoral Central și a locțiitorului

acestuia, cel mai târziu la data de:   

2 august 2020

[Art. 41 alin. (1) din Legea nr. 115/2015,

cu modificările și completările

ulterioare, precum și art. 2 alin. (3)

din Legea nr. 84/2020]

Formularea de contestații privind

alegerea președintelui Biroului

Electoral Central, a locțiitorului

acestuia, precum și a celorlalți

judecători

Persoanele interesate În scris
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9. În termen de 2 zile de la data

constituirii, cel mai târziu la data de:   

3 august 2020

[Art. 39 alin. (1) lit. a) din Legea

nr. 115/2015, cu modificările și

completările ulterioare, precum și

art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020]

Adoptarea regulamentului privind

organizarea și funcționarea birourilor

electorale

Biroul Electoral Central Prin hotărâre, care se

publică în Monitorul Oficial

al României, Partea I

10. În termen de 24 de ore de la

completarea Biroului Electoral

Central cu președintele și

vicepreședinții Autorității Electorale

Permanente, precum și cu câte un

reprezentant al partidelor politice și

al organizațiilor cetățenilor

aparținând minorităților naționale

care au grup parlamentar propriu în

cel puțin una din Camerele

Parlamentului, precum și cu

reprezentantul Grupului parlamentar

al minorităților naționale din Camera

Deputaților, cel mai târziu la data de:   

3 august 2020

[Art. 41 alin. (1) din Legea nr. 115/2015,

cu modificările și completările

ulterioare, precum și art. 2 alin. (3)

din Legea nr. 84/2020]

Formularea de contestații privind

completarea Biroului Electoral Central

cu președintele și vicepreședinții

Autorității Electorale Permanente, cu

reprezentanții partidelor politice care

au ca membri cel puțin 7 senatori sau

10 deputați sau care au obținut

reprezentare parlamentară la scrutinul

anterior, precum și cu un reprezentant

al grupului parlamentar al minorităților

naționale din Camera Deputaților

Persoanele interesate În scris

11. În termen de o zi de la înregistrarea

contestațiilor privind alegerea

președintelui Biroului Electoral

Central, a locțiitorului acestuia,

precum și a celorlalți judecători, cel

mai târziu la data de:   

3 august 2020

[Art. 41 alin. (2) din Legea nr. 115/2015,

cu modificările și completările

ulterioare, precum și art. 2 alin. (3)

din Legea nr. 84/2020] 

Soluționarea contestațiilor privind

alegerea președintelui Biroului

Electoral Central, a locțiitorului

acestuia, precum și a celorlalți

judecători

Înalta Curte de Casație și

Justiție

Prin hotărâre definitivă

12. În termen de o zi de la înregistrarea

contestațiilor privind prima etapă de

completare a Biroului Electoral

Central, cel mai târziu la data de:   

4 august 2020

[Art. 41 alin. (2) din Legea nr. 115/2015,

cu modificările și completările

ulterioare, precum și art. 2 alin. (3)

din Legea nr. 84/2020]

Soluționarea contestațiilor privind

completarea Biroului Electoral Central

cu președintele și vicepreședinții

Autorității Electorale Permanente, cu

reprezentanții partidelor politice care

au ca membri cel puțin 7 senatori sau

10 deputați sau care au obținut

reprezentare parlamentară la scrutinul

anterior, precum și cu un reprezentant

al grupului parlamentar al minorităților

naționale din Camera Deputaților

Înalta Curte de Casație și

Justiție

Prin hotărâre definitivă

13. Cu cel puțin 48 de ore înaintea

datei desemnării președinților

birourilor electorale de circumscripție

și a locțiitorilor acestora, cel mai

târziu la data de:   

5 august 2020

[Art. 7 alin. (1) din Legea nr. 135/2020]

Transmiterea către președinții

tribunalelor a listei juriștilor înscriși în

Corpul experților electorali

Autoritatea Electorală

Permanentă

Prin intermediul poștei

electronice

14. În termen de 5 zile de la

constituirea Biroului Electoral

Central, cel mai târziu la data de:   

6 august 2020

[Art. 59 alin. (1) din Legea nr. 115/2015,

cu modificările și completările

ulterioare, precum și art. 2 alin. (3)

din Legea nr. 84/2020]

Comunicarea semnelor electorale

către Biroul Electoral Central

Partidele politice, alianțele

politice, alianțele electorale

și organizațiile cetățenilor

aparținând minorităților

naționale

În scris
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15. Cu cel puțin 24 de ore înainte de

tragerea la sorți a președintelui și a

locțiitorului biroului electoral de

circumscripție, cel mai târziu la data de:   

6 august 2020

[Art. 26 alin. (9) din Legea nr. 115/2015,

cu modificările și completările

ulterioare, precum și art. 2 alin. (3)

din Legea nr. 84/2020]

Aducerea la cunoștință publică a datei

ședinței în care se va efectua tragerea

la sorți a președintelui biroului electoral

de circumscripție și a locțiitorului

acestuia 

Președintele tribunalului Prin publicare în presă și

afișare la ușa instanței

16. Înainte de tragerea la sorți a

președintelui și a locțiitorului

biroului electoral de circumscripție,

cel mai târziu la data de:   

6 august 2020

[Art. 26 alin. (5) din Legea nr. 115/2015,

cu modificările și completările

ulterioare, precum și art. 2 alin. (3)

din Legea nr. 84/2020]

Întocmirea listei cu magistrații care

participă la tragerea la sorți pentru

desemnarea președintelui biroului

electoral de circumscripție și a

locțiitorului acestuia   

Întocmirea listei cu juriștii care participă

la tragerea la sorți pentru desemnarea

președintelui biroului electoral de

circumscripție și a locțiitorului acestuia

și transmiterea acesteia președintelui

tribunalului

Președintele tribunalului   

Autoritatea Electorală

Permanentă

În scris

17. În termen de 10 zile de la data de

29 iulie 2020, cel mai târziu la data

de:   

7 august 2020

[Art. 26 alin. (5) din Legea nr. 115/2015,

cu modificările și completările

ulterioare, art. 2 alin. (1) din Legea

nr. 135/2020, precum și art. 2

alin. (3) din Legea nr. 84/2020]

Desemnarea președinților birourilor

electorale de circumscripție și a

locțiitorilor acestora

Președinții tribunalelor Prin tragere la sorți în

ședință publică

18. A doua zi după expirarea

termenului pentru comunicarea

semnelor electorale, cel mai târziu

la data de:   

7 august 2020

[Art. 59 alin. (7) din Legea nr. 115/2015,

cu modificările și completările

ulterioare, precum și art. 2 alin. (3)

din Legea nr. 84/2020]

Aducerea la cunoștință publică a

semnelor electorale comunicate de

partidele politice, alianțele politice,

alianțele electorale și organizațiile

cetățenilor aparținând minorităților

naționale

Biroul Electoral Central Prin orice mijloc public

19. În termen de 24 de ore de la

expirarea termenului pentru

desemnarea președinților birourilor

electorale de circumscripție și a

locțiitorilor acestora, cel mai târziu

la data de:   

8 august 2020

[Art. 26 alin. (6) din Legea nr. 115/2015,

cu modificările și completările

ulterioare]

Completarea biroului electoral de

circumscripție a municipiului București

și a birourilor electorale de

circumscripție județeană cu câte un

reprezentant al Autorității Electorale

Permanente

Biroul electoral de

circumscripție a municipiului

București și birourile

electorale de circumscripție

județeană

Proces-verbal

20. Imediat după constituirea birourilor

electorale de circumscripție, cel mai

târziu la data de:   

8 august 2020

[Art. 39 alin. (1) lit. b) din Legea

nr. 115/2015, cu modificările și

completările ulterioare]

Publicarea în Monitorul Oficial al

României, Partea I, și comunicarea

către birourile electorale de

circumscripție a listei denumirilor

partidelor politice, alianțelor politice,

alianțelor electorale și ale organizațiilor

cetățenilor aparținând minorităților

naționale ale căror semne electorale

au fost înregistrate, precum și a

semnelor electorale înregistrate

Biroul Electoral Central În scris

21. De la data de:   

7 august 2020

[Art. 2 alin. (1) din Legea

nr. 135/2020 și art. 26 alin. (13) din

Legea nr. 115/2015, cu modificările

și completările ulterioare]

ÎNCEPEREA PERIOADEI DE ÎNREGISTRARE

A ALIANȚELOR ELECTORALE

Partidele politice, alianțele

politice și organizațiile

cetățenilor aparținând

minorităților naționale

În scris



MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 653/23.VII.2020

10

0 1 2 3 4

22. De la data de:   

7 august 2020

[Art. 26 alin. (13), art. 46 și art. 47

alin. (1) din Legea nr. 115/2015, cu

modificările și completările ulterioare,

precum și art. 2 alin. (3) și art. 5 din

Legea nr. 84/2020]

ÎNCEPEREA PERIOADEI DE DEPUNERE

A CANDIDATURILOR

Partidele politice, alianțele

politice, alianțele electorale,

organizațiile cetățenilor

aparținând minorităților

naționale și candidații

independenți

Pe suport hârtie și suport

electronic

23. În termen de 24 de ore de la data

constituirii birourilor electorale de

circumscripție, cel mai târziu la data

de:   

8 august 2020

[Art. 20 din Legea nr. 115/2015, cu

modificările și completările ulterioare]

Comunicarea către Biroul Electoral

Central a numărului de alegători

rezultat din Registrul electoral   

Comunicarea către birourile electorale

de circumscripție a numărului de

alegători rezultat din Registrul electoral

și din listele electorale complementare

Autoritatea Electorală

Permanentă   

Primarul

În scris

24. În termen de o zi de la constituirea

birourilor electorale de circumscripție,

cel mai târziu la data de:   

8 august 2020

[Art. 29 din Legea nr. 115/2015, cu

modificările și completările

ulterioare, precum și art. 2 alin. (3)

din Legea nr. 84/2020]

Aducerea la cunoștință publică a

sediilor birourilor electorale de

circumscripție și a programului de

activitate al acestora

Prefectul Prin orice mijloc de

publicitate

25. În termen de 24 de ore de la

constituirea birourilor electorale de

circumscripție, cel mai târziu la data

de:   

8 august 2020

[Art. 26 alin. (14) din Legea

nr. 115/2015, cu modificările și

completările ulterioare, precum și

art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020]

Comunicarea către birourile electorale

de circumscripție a numelor și

prenumelor reprezentanților în birourile

electorale de circumscripție

Partidele politice care au

ca membri cel puțin

7 senatori sau 10 deputați

sau care au obținut

reprezentare parlamentară

la scrutinul anterior,

precum și grupul

parlamentar al minorităților

naționale din Camera

Deputaților în numele

organizațiilor cetățenilor

aparținând minorităților

naționale reprezentate în

acest grup

În scris

26. În termen de 24 de ore de la

desemnarea președintelui biroului

electoral de circumscripție și a

locțiitorului acestuia, cel mai târziu

la data de:   

8 august 2020

[Art. 41 alin. (1) din Legea nr. 115/2015,

cu modificările și completările

ulterioare, precum și art. 2 alin. (3)

din Legea nr. 84/2020]

Formularea de contestații privind

desemnarea președintelui biroului

electoral de circumscripție și a

locțiitorului acestuia

Persoanele interesate În scris

27. În termen de 24 de ore de la data

solicitării, începând cu data de:   

9 august 2020

[Art. 26 alin. (12) din Legea

nr. 115/2015, cu modificările și

completările ulterioare, precum și

art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020]

Întocmirea și punerea la dispoziția

partidelor politice, alianțelor politice,

alianțelor electorale și organizațiilor

cetățenilor aparținând minorităților

naționale care participă la alegeri a

listei cuprinzând datele necesare

pentru a fi contactați ale președinților

birourilor electorale de circumscripție și

ale locțiitorilor acestora, precum și

adresele și numerele de telefon ale

sediilor birourilor electorale de

circumscripție

Președinții tribunalelor

împreună cu prefecții

În scris
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28. În termen de o zi de la înregistrarea

contestațiilor privind desemnarea

președintelui biroului electoral de

circumscripție și a locțiitorului

acestuia, cel mai târziu la data de:   

9 august 2020

[Art. 41 alin. (2) din Legea nr. 115/2015,

cu modificările și completările

ulterioare, precum și art. 2 alin. (3)

din Legea nr. 84/2020]

Soluționarea contestațiilor privind

desemnarea președintelui biroului

electoral de circumscripție și a

locțiitorului acestuia

Biroul electoral de

circumscripție județeană   

Biroul electoral de

circumscripție a municipiului

București   

Biroul Electoral Central

Prin hotărâre definitivă

29. În termen de 3 zile de la data

constituirii birourilor electorale de

circumscripție, cel mai târziu la data

de:   

9 august 2020

[Art. 26 alin. (15) din Legea

nr. 115/2015, cu modificările și

completările ulterioare, precum și

art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020]

Completarea birourilor electorale de

circumscripție cu reprezentanții

partidelor politice care au ca membri

cel puțin 7 senatori sau 10 deputați sau

care au obținut reprezentare

parlamentară la scrutinul anterior,

precum și cu reprezentantul grupului

parlamentar al minorităților naționale

din Camera Deputaților

Președintele biroului

electoral de circumscripție

Prin proces-verbal

30. În termen de 24 de ore de la

pronunțarea hotărârii, cel mai târziu

la data de:   

10 august 2020

[Art. 41 alin. (4) din Legea nr. 115/2015,

cu modificările și completările

ulterioare]

Comunicarea hotărârii prin care a fost

soluționată contestația privind

desemnarea președintelui biroului

electoral de circumscripție și a

locțiitorului acestuia către președintele

tribunalului

Biroul electoral de

circumscripție județeană   

Biroul electoral de

circumscripție a municipiului

București   

Biroul Electoral Central

În scris

31. În termen de 24 de ore de la

completarea birourilor electorale de

circumscripție cu reprezentanții

partidelor politice care au ca

membri cel puțin 7 senatori sau

10 deputați sau care au obținut

reprezentare parlamentară la

scrutinul anterior, precum și cu

reprezentantul grupului

parlamentar al minorităților

naționale din Camera Deputaților,

cel mai târziu la data de:   

10 august 2020

[Art. 41 alin. (1) din Legea nr. 115/2015,

cu modificările și completările

ulterioare, precum și art. 2 alin. (3)

din Legea nr. 84/2020]

Formularea de contestații privind

completarea birourilor electorale de

circumscripție cu reprezentanții

partidelor politice care au ca membri

cel puțin 7 senatori sau 10 deputați sau

care au obținut reprezentare

parlamentară la scrutinul anterior,

precum și cu reprezentantul grupului

parlamentar al minorităților naționale

din Camera Deputaților

Persoanele interesate În scris

32. În termen de o zi de la înregistrarea

contestațiilor privind completarea

birourilor electorale de circumscripție

cu reprezentanții partidelor politice

care au ca membri cel puțin

7 senatori sau 10 deputați sau care

au obținut reprezentare parlamentară

la scrutinul anterior, precum și cu

reprezentantul grupului parlamentar

al minorităților naționale din Camera

Deputaților, cel mai târziu la data

de:   

11 august 2020

[Art. 41 alin. (2) din Legea nr. 115/2015,

cu modificările și completările

ulterioare, precum și art. 2 alin. (3)

din Legea nr. 84/2020] 

Soluționarea contestațiilor privind

completarea birourilor electorale de

circumscripție cu reprezentanții

partidelor politice care au ca membri

cel puțin 7 senatori sau 10 deputați sau

care au obținut reprezentare

parlamentară la scrutinul anterior,

precum și cu reprezentantul grupului

parlamentar al minorităților naționale

din Camera Deputaților

Biroul electoral de

circumscripție județeană  

Biroul electoral de

circumscripție a municipiului

București  

Biroul Electoral Central

Prin hotărâre definitivă



MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 653/23.VII.2020

12

0 1 2 3 4

33. În maximum 5 zile de la data

înființării birourilor electorale de

circumscripție, cel mai târziu la data

de:   

11 august 2020

[Art. 2 alin. (1) din Legea nr. 135/2020]

ÎNCHEIEREA PERIOADEI

DE ÎNREGISTRARE A ALIANȚELOR

ELECTORALE

Partidele politice, alianțele

politice și organizațiile

cetățenilor aparținând

minorităților naționale

În scris

34. Până la data depunerii candidaturilor

de către organizațiile cetățenilor

aparținând minorităților naționale

nereprezentate în Parlament, cel

mai târziu la data de:   

18 august 2020

[Art. 8 alin. (3) și art. 46 din Legea

nr. 115/2015, cu modificările și

completările ulterioare]

Depunerea la Biroul Electoral Central

a listei de membri ai organizațiilor

cetățenilor aparținând minorităților

naționale 

Organizațiile cetățenilor

aparținând minorităților

naționale care nu sunt

reprezentate în Parlament

În scris

35. Cel mai târziu cu 40 de zile înainte

de data alegerilor:   

18 august 2020

[Art. 46 și art. 47 din Legea

nr. 115/2015, cu modificările și

completările ulterioare, precum și

art. 2 alin. (3) și art. 5 din Legea

nr. 84/2020]

ÎNCHEIEREA PERIOADEI DE DEPUNERE

A CANDIDATURILOR

Partidele politice, alianțele

politice, alianțele electorale,

organizațiile cetățenilor

aparținând minorităților

naționale și candidații

independenți

Pe suport de hârtie și

suport electronic

36. După depunerea candidaturilor, cel

mai târziu la data de:   

18 august 2020

[Art. 52 alin. (6) din Legea nr. 115/2015,

cu modificările și completările

ulterioare]

Depunerea unei copii a propunerii de

candidatură, certificată de către biroul

electoral de circumscripție, la

judecătoria sau la tribunalul în a cărei

rază teritorială se află circumscripția

electorală pentru care se depune

candidatura, după caz

Deponentul candidaturii

37. În termen de 24 de ore de la

înregistrarea fiecărei candidaturi,

cel mai târziu la data de:   

19 august 2020

[Art. 52 alin. (7) din Legea nr. 115/2015,

cu modificările și completările

ulterioare]

Afișarea unuia dintre exemplarele

propunerii de candidatură

Biroul electoral de

circumscripție

Prin afișare la sediul

biroului electoral de

circumscripție, la loc vizibil

38. Cel mai târziu la data de:   

19 august 2020

[Art. 52 alin. (7) și art. 56 alin. (5)

din Legea nr. 115/2015, cu modificările

și completările ulterioare]

Acceptarea sau respingerea candidaturilor Biroul electoral de

circumscripție

Prin hotărâre

39. În termen de cel mult 24 de ore de

la data afișării candidaturii, cel mai

târziu la data de:   

20 august 2020

[Art. 54 alin. (1) din Legea nr. 115/2015,

cu modificările și completările

ulterioare, precum și art. 2 alin. (3)

din Legea nr. 84/2020]

Formularea de contestații împotriva

acceptării unei candidaturi

Cetățenii, partidele politice,

organizațiile cetățenilor

aparținând minorităților

naționale, alianțele politice

și alianțele electorale

În scris

40. În cel mult 24 de ore de la data

afișării respingerii candidaturii, cel

mai târziu la data de:   

20 august 2020

[Art. 54 alin. (2) din Legea nr. 115/2015,

cu modificările și completările

ulterioare, precum și art. 2 alin. (3)

din Legea nr. 84/2020]

Formularea de contestații împotriva

respingerii unei candidaturi

Candidatul, partidele

politice, organizațiile

cetățenilor aparținând

minorităților naționale,

alianțele politice sau

alianțele electorale care au

propus candidatura

respectivă

În scris
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41. În termen de 3 zile de la data până

la care se pot propune

candidaturile, cel mai târziu la data

de:   

20 august 2020

[Art. 26 alin. (14) și (15) din Legea

nr. 115/2015, cu modificările și

completările ulterioare, precum și

art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020]

Comunicarea către birourile electorale

de circumscripție a numelui și

prenumelui reprezentanților în birourile

electorale de circumscripție

Partidele politice,

organizațiile cetățenilor

aparținând minorităților

naționale, alianțele politice

și alianțele electorale

neparlamentare care

participă la alegeri în

circumscripția respectivă

În scris

42. În termen de 24 de ore de la data

înregistrării contestației, cel mai

târziu la data de:   

21 august 2020

[Art. 54 alin. (5) din Legea nr. 115/2015,

cu modificările și completările

ulterioare, precum și art. 2 alin. (3)

din Legea nr. 84/2020]

Soluționarea contestațiilor formulate

împotriva admiterii sau respingerii

candidaturii la funcția de primar sau

consilier local   

Soluționarea contestațiilor formulate

împotriva admiterii sau respingerii

candidaturii la funcția de președinte al

consiliului județean, primar general sau

consilier județean

Judecătoria   

Tribunalul

Prin hotărâre

43. În termen de 24 de ore de la data

pronunțării hotărârii, cel mai târziu

la data de:   

22 august 2020

[Art. 54 alin. (6) din Legea nr. 115/2015,

cu modificările și completările ulterioare]

Declararea apelului împotriva hotărârii

date în contestație privind admiterea

sau respingerea candidaturii

Cetățenii, candidații, partidele

politice, organizațiile

cetățenilor aparținând

minorităților naționale,

alianțele politice sau

alianțele electorale

În scris

44. În termen de 24 de ore de la data

înregistrării apelului, cel mai târziu

la data de:   

23 august 2020

[Art. 54 alin. (6) și (7) din Legea

nr. 115/2015, cu modificările și

completările ulterioare]

Soluționarea apelului declarat împotriva

hotărârii pronunțate în soluționarea

contestației privind admiterea sau

respingerea candidaturii la funcția de

primar sau consilier local   

Soluționarea apelului declarat împotriva

hotărârii pronunțate în soluționarea

contestației privind admiterea sau

respingerea candidaturii la funcția de

președinte al consiliului județean,

primar general sau consilier județean

Tribunalul   

Curtea de apel

Prin hotărâre definitivă

45. De îndată ce au expirat termenele

prevăzute la art. 54 alin. (5) și (6)

din Legea nr. 115/2015, cu

modificările și completările ulterioare,

cel mai târziu la data de:   

24 august 2020

[Art. 54 alin. (8) din Legea nr. 115/2015,

cu modificările și completările

ulterioare]

Aducerea la cunoștința birourilor

electorale de circumscripție a

hotărârilor definitive privind

candidaturile

Judecătoria, tribunalul sau

curtea de apel, după caz

În scris

46. Până la data rămânerii definitive a

candidaturilor, cel mai târziu la data de:  

24 august 2020

[Art. 59 alin. (7) din Legea nr. 115/2015,

cu modificările și completările

ulterioare, precum și art. 2 alin. (3)

din Legea nr. 84/2020]

Comunicarea către prefecți a semnelor

electorale, în vederea imprimării lor pe

buletinele de vot

Biroul Electoral Central În scris

47. După expirarea termenului de

depunere a candidaturilor, la care se

adaugă, dacă este cazul, termenele

prevăzute la art. 54 alin. (1), (2), (5)

și (6) din Legea nr. 115/2015, cu

modificările și completările ulterioare,

cel mai târziu la data de:   

24 august 2020

[Art. 55 din Legea nr. 115/2015, cu

modificările și completările ulterioare,

precum și art. 2 alin. (3) din Legea

nr. 84/2020]

RĂMÂNEREA DEFINITIVĂ

A CANDIDATURILOR

Biroul electoral de

circumscripție

Proces-verbal
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48. Cel mai târziu la data de:   

24 august 2020

[Art. 68 alin. (6) din Legea

nr. 115/2015, cu modificările și

completările ulterioare, precum și

art. 2 alin. (2) din Legea nr. 135/2020]

Solicitarea timpilor de antenă Partidele politice, alianțele

politice și alianțele electorale,

candidații independenți,

precum și organizațiile

cetățenilor aparținând

minorităților naționale

49. În termen de 24 de ore de la

rămânerea definitivă a

candidaturilor, cel mai târziu la data

de:   

25 august 2020

[Art. 38 alin. (5) din Legea nr. 115/2015,

cu modificările și completările

ulterioare, precum și art. 2 alin. (3)

din Legea nr. 84/2020]

Comunicarea reprezentanților în Biroul

Electoral Central

Partidele politice,

organizațiile cetățenilor

aparținând minorităților

naționale, alianțele politice

și alianțele electorale

neparlamentare, care au

depus liste complete

pentru consiliile județene

în cel puțin 18 județe

În scris

50. În termen de 24 de ore de la

rămânerea definitivă a

candidaturilor, cel mai târziu la data

de:   

25 august 2020

[Art. 26 alin. (15) din Legea

nr. 115/2015, cu modificările și

completările ulterioare]

Completarea birourilor electorale de

circumscripție cu reprezentanții

partidelor politice, organizațiilor

cetățenilor aparținând minorităților

naționale, ai alianțelor politice și ai

alianțelor electorale neparlamentare

Președintele biroului

electoral de circumscripție

În funcție de numărul

candidaturilor și prin

tragere la sorți, dacă este

cazul

51. De îndată ce birourile electorale de

circumscripție au comunicat

denumirea partidelor politice,

alianțelor politice, alianțelor

electorale și organizațiilor

cetățenilor aparținând minorităților

naționale, care au depus liste

complete de candidați, cel mai

târziu la data de:   

25 august 2020

[Art. 32 lit. d) din Legea nr. 115/2015,

cu modificările și completările

ulterioare]

Întocmirea situației centralizate privind

numărul de liste complete depuse de

partidele politice, alianțele politice,

alianțele electorale și organizațiile

cetățenilor aparținând minorităților

naționale, pe baza comunicărilor

primite de la birourile electorale de

circumscripție comunală, orășenească,

municipală și de sector al municipiului

București

Birourile electorale de

circumscripție județeană și

biroul electoral de

circumscripție a

municipiului București

Proces-verbal

52. În termen de 24 de ore de la

întocmirea situației centralizate a

listelor complete de candidați

depuse, cel mai târziu la data de:   

26 august 2020

[Art. 32 lit. d) din Legea nr. 115/2015,

cu modificările și completările

ulterioare]

Transmiterea către Biroul Electoral

Central a situației centralizate privind

numărul de liste complete depuse de

partidele politice, alianțele politice,

alianțele electorale și organizațiile

cetățenilor aparținând minorităților

naționale

Birourile electorale de

circumscripție județeană și

biroul electoral de

circumscripție a municipiului

București

În scris

53. În termen de 24 de ore de la

centralizarea numărului de liste

complete de candidați, cel mai

târziu la data de:   

26 august 2020

[Art. 39 alin. (1) lit. f) din Legea

nr. 115/2015, cu modificările și

completările ulterioare]

Comunicarea către Societatea

Română de Televiziune și Societatea

Română de Radiodifuziune a situației

centralizate privind listele complete de

candidați depuse de partidele politice,

alianțele politice, alianțele electorale și

organizațiile cetățenilor aparținând

minorităților naționale

Biroul Electoral Central În scris

54. Până la calcularea timpilor de

antenă potrivit prevederilor art. 68

alin. (1) și (2) din Legea nr. 115/2015,

cu modificările și completările

ulterioare, respectiv până la data

de:   

26 august 2020

[Art. 68 alin. (3) din Legea nr. 115/2015,

cu modificările și completările

ulterioare]

Repartizarea timpilor de antenă pentru

partidele politice parlamentare,

alianțele acestora și organizațiile

cetățenilor aparținând minorităților

naționale reprezentate în Parlament

Societatea Română de

Televiziune și Societatea

Română de Radiodifuziune

Proporțional cu ponderea

parlamentară
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55. După comunicarea propunerilor

privind reprezentanții partidelor

politice, ai alianțelor politice, ai

alianțelor electorale și ai

organizațiilor cetățenilor aparținând

minorităților naționale neparlamentare

în Biroul Electoral Central și

centralizarea numărului de liste

complete depuse de partidele

politice, alianțele politice, alianțele

electorale și organizațiile cetățenilor

aparținând minorităților naționale,

cel mai târziu la data de:   

26 august 2020

[Art. 38 alin. (5) din Legea nr. 115/2015,

cu modificările și completările

ulterioare]

Completarea Biroului Electoral Central

cu reprezentanții partidelor politice, ai

alianțelor politice, ai alianțelor

electorale și ai organizațiilor cetățenilor

aparținând minorităților naționale

neparlamentare care au depus liste

complete pentru consiliile județene în

cel puțin 18 județe

Președintele Biroului

Electoral Central

În funcție de numărul

candidaturilor pentru

consiliile județene, iar, în

caz de egalitate, prin

tragere la sorți

56. Cel mai târziu la data de:   

26 august 2020

[Art. 58 alin. (8) și (12) din Legea

nr. 115/2015, cu modificările și

completările ulterioare]

Tragerea la sorți pentru stabilirea

numărului de ordine de pe buletinele

de vot

Președintele biroului

electoral de circumscripție

județeană și președintele

biroului electoral de

circumscripție a municipiului

București; președintele

biroului electoral de

circumscripție comunală,

orășenească, municipală

și de sector al municipiului

București

Prin tragere la sorți, în

prezența reprezentanților

partidelor politice, ai

alianțelor politice, ai

alianțelor electorale și ai

organizațiilor cetățenilor

aparținând minorităților

naționale care participă la

alegeri

57. În termen de 24 de ore de la

completarea birourilor electorale de

circumscripție cu reprezentanții

partidelor politice, ai alianțelor

politice, ai alianțelor electorale și ai

organizațiilor cetățenilor aparținând

minorităților naționale neparlamentare

care participă la alegeri, cel mai

târziu la data de:   

26 august 2020

[Art. 41 alin. (1) din Legea nr. 115/2015,

cu modificările și completările

ulterioare, precum și art. 2 alin. (3)

din Legea nr. 84/2020]

Formularea de contestații privind

completarea birourilor electorale de

circumscripție cu reprezentanții

partidelor politice, ai alianțelor politice,

ai alianțelor electorale și ai

organizațiilor cetățenilor aparținând

minorităților naționale neparlamentare

care participă la alegeri

Persoanele interesate În scris

58. După primirea de la birourile

electorale de circumscripție

județeană și a municipiului

București a situației centralizate

privind numărul de liste complete

de candidați depuse, cel mai târziu

la data de:   

27 august 2020

[Art. 39 alin. (1) lit. f) din Legea

nr. 115/2015, cu modificările și

completările ulterioare, precum și

art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020]

Centralizarea numărului de liste

complete de candidați depuse de către

partidele politice, alianțele politice,

alianțele electorale și organizațiile

cetățenilor aparținând minorităților

naționale

Biroul Electoral Central În scris

59. Până la începerea campaniei

electorale, cel mai târziu la data de:   

27 august 2020

[Art. 79 alin. (1) din Legea nr. 115/2015,

cu modificările și completările

ulterioare, precum și art. 2 alin. (3)

din Legea nr. 84/2020]

Stabilirea locurilor speciale pentru

afișaj electoral și asigurarea amplasării

de panouri electorale în cadrul

acestora

Primarul Prin dispoziție
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60. În termen de 24 de ore de la

efectuarea tragerii la sorți, cel mai

târziu la data de:   

27 august 2020

[Art. 58 alin. (11) din Legea

nr. 115/2015, cu modificările și

completările ulterioare]

Comunicarea către prefect a ordinii

pentru înscrierea pe buletinele de vot

a listelor de candidați și a candidaților

la funcția de primar, precum și a ordinii

pentru candidații independenți

Președinții birourilor

electorale de circumscripție

județeană, președintele

biroului electoral de

circumscripție a municipiului

București și președinții

birourilor electorale de

circumscripție comunală,

orășenească, municipală

și de sector al municipiului

București

În scris

61. În termen de o zi de la înregistrarea

contestațiilor privind completarea

birourilor electorale de

circumscripție cu reprezentanții

partidelor politice, ai alianțelor

politice, ai alianțelor electorale și ai

organizațiilor cetățenilor aparținând

minorităților naționale

neparlamentare care participă la

alegeri, cel mai târziu la data de:   

27 august 2020

[Art. 41 alin. (2) din Legea nr. 115/2015,

cu modificările și completările

ulterioare, precum și art. 2 alin. (3)

din Legea nr. 84/2020]

Soluționarea contestațiilor privind

completarea birourilor electorale de

circumscripție cu reprezentanții

partidelor politice, ai alianțelor politice,

ai alianțelor electorale și ai

organizațiilor cetățenilor aparținând

minorităților naționale neparlamentare

care participă la alegeri

Biroul electoral de

circumscripție județeană   

Biroul electoral de

circumscripție a municipiului

București   

Biroul Electoral Central

Prin hotărâre definitivă

62. În termen de 24 de ore de la

primirea comunicării datelor privind

numărul de candidaturi transmise

de Biroul Electoral Central, cel mai

târziu la data de:   

27 august 2020

[Art. 68 alin. (1) și (2) din Legea

nr. 115/2015, cu modificările și

completările ulterioare]

Calcularea timpilor de antenă acordați

partidelor politice, alianțelor politice,

alianțelor electorale, organizațiilor

cetățenilor aparținând minorităților

naționale și candidaților independenți

la serviciile de radiodifuziune și de

televiziune, inclusiv la studiourile

teritoriale ale acestora

Societatea Română de

Televiziune și Societatea

Română de

Radiodifuziune

În funcție de situația

listelor complete de

candidați prezentate

63. În termen de 24 de ore de la

completarea Biroului Electoral

Central cu reprezentanții partidelor

politice neparlamentare, cel mai

târziu la data de:   

27 august 2020

[Art. 41 alin. (1) din Legea nr. 115/2015,

cu modificările și completările

ulterioare, precum și art. 2 alin. (3)

din Legea nr. 84/2020]

Formularea de contestații privind

completarea Biroului Electoral Central

cu reprezentanții partidelor politice

neparlamentare, ai organizațiilor

cetățenilor aparținând minorităților

naționale neparlamentare, ai alianțelor

politice și ai alianțelor electorale ale

acestora

Persoanele interesate În scris

64. În termen de o zi de la înregistrarea

contestațiilor, cel mai târziu la data

de:   

28 august 2020

[Art. 41 alin. (2) din Legea nr. 115/2015,

cu modificările și completările

ulterioare, precum și art. 2 alin. (3)

din Legea nr. 84/2020]

Soluționarea contestațiilor privind

completarea Biroului Electoral Central

cu reprezentanții partidelor politice

neparlamentare, ai alianțelor politice și

ai alianțelor electorale ale acestora

Înalta Curte de Casație și

Justiție

Prin hotărâre definitivă

65. Cu 30 de zile înainte de data

alegerilor:   

28 august 2020

[Art. 64 din Legea nr. 115/2015, cu

modificările și completările ulterioare,

art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020,

precum și art. 12 alin. (1) din Legea

nr. 135/2020]

ÎNCEPEREA CAMPANIEI ELECTORALE
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66. Până cel mai târziu cu 23 de zile

înaintea datei scrutinului:   

4 septembrie 2020

[Art. 12 alin. (2) din Legea

nr. 135/2020]

Prezentarea machetei fiecărui buletin

de vot din fiecare circumscripție

electorală membrilor birourilor

electorale de circumscripție județeană

și ai biroului electoral de circumscripție

a municipiului București

Prefectul

67. Până cel mai târziu cu 23 de zile

înaintea datei scrutinului:   

4 septembrie 2020

[Art. 18 alin. (1) din Legea nr. 115/2015,

cu modificările și completările

ulterioare, precum și art. 2 alin. (3)

din Legea nr. 84/2020]

Depunerea la primar a solicitărilor de

înscriere în Registrul electoral cu

adresa de reședință

Cetățenii cu drept de vot,

care și-au stabilit reședința

în circumscripția electorală

în care au loc alegeri

Prin cerere scrisă, datată

și semnată, conform

Hotărârii Autorității

Electorale Permanente

68. Până cel mai târziu cu 23 de zile

înaintea zilei votării: 

4 septembrie 2020

[Art. 21 alin. (4) din Legea nr. 115/2015,

cu modificările și completările

ulterioare, precum și art. 2 alin. (3)

din Legea nr. 84/2020] 

Actualizarea listelor electorale

complementare

Primarul, împreună cu

formațiunile teritoriale ale

Inspectoratului General

pentru Imigrări

În scris

69. În cel mult 2 zile de la data

înregistrării întâmpinării:   

[Art. 22 alin. (3) din Legea nr. 115/2015,

cu modificările și completările

ulterioare, precum și art. 2 alin. (3)

din Legea nr. 84/2020]

Soluționarea întâmpinărilor împotriva

omisiunilor, înscrierilor greșite sau

oricăror erori din listele electorale

complementare

Primarul Dispoziție scrisă

70. În termen de 24 de ore de la data

comunicării:   

[Art. 22 alin. (4) din Legea nr. 115/2015,

cu modificările și completările

ulterioare]

Contestarea dispoziției scrise privind

soluționarea întâmpinării împotriva

omisiunilor, înscrierilor greșite sau

oricăror erori din listele electorale

complementare

Cetățeanul Uniunii

Europene cu drept de vot

În scris

71. În termen de 2 zile de la data

înregistrării:   

[Art. 22 alin. (4) din Legea nr. 115/2015,

cu modificările și completările

ulterioare, precum și art. 2 alin. (3)

din Legea nr. 84/2020]

Soluționarea contestației împotriva

dispoziției scrise a primarului privind

soluționarea întâmpinării împotriva

omisiunilor, înscrierilor greșite sau

oricăror erori din listele electorale

complementare

Judecătoria în a cărei rază

teritorială se află

localitatea pentru care a

fost întocmită lista

electorală complementară

În scris

72. În termen de 24 de ore de la

pronunțare:   

[Art. 22 alin. (4) din Legea nr. 115/2015,

cu modificările și completările

ulterioare]

Comunicarea către persoana

interesată și primar a hotărârii

judecătorești prin care a fost

soluționată contestația împotriva

dispoziției scrise a primarului privind

soluționarea întâmpinării împotriva

omisiunilor, înscrierilor greșite sau

oricăror erori din listele electorale

complementare

Judecătoria În scris

73. În termen de 3 zile de la data-limită

pentru actualizarea listelor

electorale complementare, cel mai

târziu la data de:   

6 septembrie 2020

[Art. 21 alin. (5) din Legea nr. 115/2015,

cu modificările și completările

ulterioare, și art. 2 alin. (3) din

Legea nr. 84/2020]

Transmiterea către Autoritatea

Electorală Permanentă a unei copii a

datelor înscrise în listele electorale

complementare

Inspectoratul General

pentru Imigrări

În format electronic

74. Până cel mai târziu cu 15 zile

înaintea datei votării:   

12 septembrie 2020

[Art. 20 alin. (5) și art. 120 din

Legea nr. 208/2015, cu modificările

și completările ulterioare, precum și

art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020]

Aducerea la cunoștință publică a

numărului circumscripțiilor electorale, a

delimitării și numerotării fiecărei secții

de votare, precum și a sediilor acestora

Primarii, cu sprijinul

prefecților

Prin publicații în care se

indică și locul de

desfășurare a votării
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75. Până cel mai târziu cu 10 zile

înaintea datei votării:   

10 septembrie 2020

[Art. 12 alin. (3) și (4) din Legea

nr. 135/2020]

Confecționarea ștampilelor cu

mențiunea „VOTAT”   

Confecționarea timbrelor autocolante

Regia Autonomă

„Monetăria Statului”   

Compania Națională

„Imprimeria Națională” —

S.A.

76. Cu cel puțin 24 de ore înainte de

tragerea la sorți, cel mai târziu la

data de:   

21 septembrie 2020

[Art. 15 alin. (2) din Legea

nr. 208/2015, cu modificările și

completările ulterioare, precum și

art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020]

Aducerea la cunoștință publică a datei

ședinței în care se va efectua tragerea

la sorți a președintelui biroului electoral

al secției de votare și a locțiitorului

acestuia

Autoritatea Electorală

Permanentă

Prin publicare în presă

77. Înainte de tipărirea buletinelor de

vot   

[Art. 60 alin. (3) din Legea

nr. 115/2015, cu modificările și

completările ulterioare]

Prezentarea unui exemplar al primului

tiraj pentru fiecare tip de buletin de vot

din fiecare circumscripție electorală

membrilor biroului electoral de

circumscripție județeană, respectiv ai

biroului electoral de circumscripție a

municipiului București

Prin grija prefectului

78. Cel mai târziu cu 5 zile înaintea

datei alegerilor:   

22 septembrie 2020

[Art. 60 alin. (1) și (4) din Legea

nr. 115/2015, cu modificările și

completările ulterioare, art. 12

alin. (1) din Legea nr. 135/2020 și

art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020]

TIPĂRIREA BULETINELOR DE VOT

Regia Autonomă „Monitorul

Oficial”

79. După tipărirea buletinelor de vot,

respectiv începând cu data de:   

22 septembrie 2020

[Art. 61 alin. (1) din Legea nr. 115/2015,

cu modificările și completările

ulterioare]

Preluarea de la prefect a buletinelor de

vot

Primarul împreună cu

președintele biroului

electoral de circumscripție

Proces-verbal

80. Până cel mai târziu cu 5 zile

înaintea datei alegerilor, dar nu mai

târziu de 24 de ore de la solicitare:   

22 septembrie 2020

[Art. 17 alin. (2) din Legea nr. 115/2015,

cu modificările și completările

ulterioare, precum și art. 2 alin. (3)

din Legea nr. 84/2020]

Punerea la dispoziția partidelor politice,

a alianțelor politice, a alianțelor

electorale și a organizațiilor cetățenilor

aparținând minorităților naționale care

participă la alegeri a unui extras din

Registrul electoral, cuprinzând alegătorii

din respectiva unitate administrativ-

teritorială, respectiv numele, prenumele,

data nașterii și domiciliul acestora

Primarul La cererea și pe cheltuiala

competitorilor electorali,

pe suport electronic sau

pe suport hârtie

81. Cel mai târziu cu 5 zile înaintea

datei alegerilor:   

22 septembrie 2020

[Art. 30 alin. (2) și (3) din Legea

nr. 115/2015, cu modificările și

completările ulterioare, art. 2

alin. (3) din Legea nr. 84/2020,

art. 15 alin. (2) și (4) și art. 120 din

Legea nr. 208/2015, cu modificările

și completările ulterioare]

Desemnarea președintelui biroului

electoral al secției de votare și a

locțiitorului acestuia

Autoritatea Electorală

Permanentă.

Prin tragere la sorți

computerizată   

Proces-verbal adus la

cunoștință publică prin

afișare pe site-ul Autorității

Electorale Permanente, la

sediile birourilor electorale

de circumscripție și pe

site-urile acestora

82. În termen de 24 de ore de la

desemnarea președintelui biroului

electoral al secției de votare și a

locțiitorului acestuia, cel mai târziu

la data de:   

23 septembrie 2020

[Art. 30 alin. (5) din Legea nr. 115/2015,

cu modificările și completările

ulterioare]

Stabilirea numărului de candidați

propuși de fiecare partid politic, alianță

politică, alianță electorală și organizație

a cetățenilor aparținând minorităților

naționale care participă la alegeri

Președintele biroului

electoral de circumscripție

În scris
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83. În termen de 24 de ore de la

desemnarea președintelui biroului

electoral al secției de votare și a

locțiitorului acestuia, cel mai târziu

la data de:   

23 septembrie 2020

[Art. 30 alin. (5) din Legea nr. 115/2015,

cu modificările și completările

ulterioare, art. 4 din Legea

nr. 135/2020 și art. 2 alin. (3) din

Legea nr. 84/2020]

Comunicarea reprezentanților în biroul

electoral al secției de votare

Partidele politice, alianțele

politice, alianțele electorale

și organizațiile cetățenilor

aparținând minorităților

naționale

În scris

84. În termen de 24 de ore de la

desemnarea președinților birourilor

electorale ale secțiilor de votare și a

locțiitorilor acestora, cel mai târziu

la data de:   

23 septembrie 2020

[Art. 41 alin. (1) din Legea nr. 115/2015,

cu modificările și completările

ulterioare, precum și art. 2 alin. (3)

din Legea nr. 84/2020]

Formularea de contestații privind

desemnarea președinților birourilor

electorale ale secțiilor de votare și a

locțiitorilor acestora

Persoanele interesate În scris

85. În termen de 2 zile de la tipărirea

buletinelor de vot, cel mai târziu la

data de:   

23 septembrie 2020

[Art. 62 din Legea nr. 115/2015, cu

modificările și completările ulterioare,

precum și art. 2 alin. (3) din Legea

nr. 84/2020]

Afișarea a câte unui buletin de vot din

fiecare categorie, vizat și anulat de

președintele biroului electoral de

circumscripție, la sediul primăriei, al

biroului electoral de circumscripție și al

biroului electoral al secției de votare

Președintele biroului

electoral de circumscripție

86. În termen de 24 de ore de la

expirarea termenului pentru

comunicarea reprezentanților în

birourile electorale ale secțiilor de

votare, cel mai târziu la data de:   

24 septembrie 2020

[Art. 4 din Legea nr. 135/2020 și

art. 30 alin. (4)—(10) din Legea

nr. 115/2015, cu modificările și

completările ulterioare]

Completarea biroului electoral al

secției de votare cu reprezentanții

partidelor politice, alianțelor politice,

alianțelor electorale și organizațiilor

cetățenilor aparținând minorităților

naționale

Președintele biroului

electoral de circumscripție

Proces-verbal

87. În termen de o zi de la înregistrarea

contestațiilor privind desemnarea

președinților birourilor electorale ale

secțiilor de votare și a locțiitorilor

acestora, cel mai târziu la data de:   

24 septembrie 2020

[Art. 41 alin. (2) din Legea nr. 115/2015,

cu modificările și completările

ulterioare, precum și art. 2 alin. (3)

din Legea nr. 84/2020]

Soluționarea contestațiilor privind

desemnarea președinților birourilor

electorale ale secțiilor de votare și a

locțiitorilor acestora

Biroul electoral de

circumscripție comunală,

orășenească, municipală

și de sector al municipiului

București   

Biroul electoral de

circumscripție județeană

Biroul electoral de

circumscripție a municipiului

București

Prin hotărâre definitivă

88. În termen de 24 de ore de la

completarea biroului electoral al

secției de votare cu reprezentanții

partidelor politice, ai alianțelor

politice, ai alianțelor electorale și ai

organizațiilor cetățenilor aparținând

minorităților naționale, cel mai

târziu la data de:   

25 septembrie 2020

[Art. 41 alin. (1) din Legea nr. 115/2015,

cu modificările și completările

ulterioare, precum și art. 2 alin. (3)

din Legea nr. 84/2020]

Formularea de contestații privind

desemnarea membrilor biroului

electoral al secției de votare

Persoanele interesate În scris



MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 653/23.VII.2020

20

0 1 2 3 4

89. În termen de 24 de ore de la

soluționarea contestației privind

desemnarea președintelui biroului

electoral al secției de votare și a

locțiitorului acestuia, cel mai târziu

la data de:   

25 septembrie 2020

[Art. 41 alin. (3) și (4) din Legea

nr. 115/2015, cu modificările și

completările ulterioare]

Comunicarea către președintele

tribunalului a hotărârii prin care a fost

soluționată contestația privind

desemnarea președintelui biroului

electoral al secției de votare și a

locțiitorului acestuia, respectiv

întocmirea listei din care urmează a se

face tragerea la sorți pentru funcțiile de

președinți ai birourilor electorale ale

secțiilor de votare și locțiitori ai acestora

Biroul electoral de

circumscripție comunală,

orășenească, municipală

și de sector al municipiului

București   

Biroul electoral de

circumscripție județeană   

Biroul electoral de

circumscripție a municipiului

București

În scris

90. În termen de 3 zile de la data

rămânerii definitive a hotărârii

judecătorești, până cel mai târziu la

data de:   

25 septembrie 2020

[Art. 21 alin. (6) din Legea nr. 115/2015,

cu modificările și completările

ulterioare, precum și art. 2 alin. (3)

din Legea nr. 84/2020]

Radierea din lista electorală

complementară a cetățenilor Uniunii

Europene care și-au pierdut drepturile

electorale

Primarul În scris

91. Până cel târziu cu 2 zile înaintea

datei alegerilor:   

25 septembrie 2020

[Art. 16 alin. (1) și art. 22 alin. (5) din

Legea nr. 115/2015, cu modificările

și completările ulterioare, art. 49

alin. (5) și art. 120 din Legea

nr. 208/2015, cu modificările și

completările ulterioare, precum și

art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020]

Tipărirea listelor electorale permanente

și a copiilor de pe listele electorale

complementare

Primarii   

Primarii, împreună cu

formațiunile teritoriale ale

Inspectoratului General

pentru Imigrări

92. În termen de o zi de la înregistrarea

contestațiilor, cel mai târziu la data

de:   

26 septembrie 2020

[Art. 41 alin. (2) din Legea nr. 115/2015,

cu modificările și completările

ulterioare, precum și art. 2 alin. (3)

din Legea nr. 84/2020]

Soluționarea contestațiilor privind

completarea biroului electoral al secției

de votare

Biroul electoral de

circumscripție comunală,

orășenească, municipală

sau de sector al

municipiului București

Prin hotărâre definitivă

93. Cu cel puțin o zi înaintea datei

alegerilor, cel mai târziu în data de:   

26 septembrie 2020

[Art. 93 alin. (2) din Legea nr. 115/2015,

cu modificările și completările

ulterioare, precum și art. 2 alin. (3)

din Legea nr. 84/2020]

Formularea solicitărilor către birourile

electorale de circumscripție comunală,

orășenească, municipală sau de sector

al municipiului București privind

acreditarea delegaților care participă la

numărarea voturilor

Conducerile organizațiilor

județene ale partidelor

politice, ale alianțelor politice,

ale alianțelor electorale și ale

organizațiilor cetățenilor

aparținând minorităților

naționale care participă la

alegeri și nu au reprezentanți

în biroul electoral al secției

de votare

În scris

94. În termen de 24 de ore de la data

afișării hotărârii biroului electoral de

circumscripție în materia campaniei

electorale:   

[Art. 80 alin. (4) din Legea nr. 115/2015,

cu modificările și completările

ulterioare, precum și art. 2 alin. (3)

din Legea nr. 84/2020]

Depunerea contestației împotriva

hotărârii biroului electoral de

circumscripție în materia campaniei

electorale

Persoanele interesate În scris

95. În termen de 2 zile de la data

înregistrării contestației împotriva

hotărârii biroului electoral de

circumscripție în materia campaniei

electorale:   

[Art. 80 alin. (5) din Legea nr. 115/2015,

cu modificările și completările

ulterioare, precum și art. 2 alin. (3)

din Legea nr. 84/2020]

Soluționarea plângerilor și a

contestațiilor în materia campaniei

electorale

Birourile electorale de

circumscripție
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96. În ziua de sâmbătă care precedă

data alegerilor:   

26 septembrie 2020, ora 7,00

[Art. 64 din Legea nr. 115/2015, cu

modificările și completările ulterioare]

ÎNCHEIEREA CAMPANIEI ELECTORALE

97. Cel mai târziu în preziua alegerilor:   

26 septembrie 2020

[Art. 43 alin. (2) din Legea nr. 115/2015,

cu modificările și completările

ulterioare]

Înlocuirea reprezentanților în birourile

electorale ai partidelor politice, ai

alianțelor politice, ai alianțelor

electorale și ai organizațiilor cetățenilor

aparținând minorităților naționale

La cererea celor care i-au

propus, cu aprobarea

biroului electoral ierarhic

superior

Proces-verbal

98. În preziua alegerilor:   

26 septembrie 2020

[Art. 31 lit. a) și b), art. 61 alin. (1) și

art. 118 alin. (6) din Legea

nr. 115/2015, cu modificările și

completările ulterioare, art. 18 lit. a),

art. 49 alin. (5) și art. 120 din Legea

nr. 208/2015, cu modificările și

completările ulterioare]

Predarea următoarelor materiale

electorale biroului electoral al secției de

votare:   un exemplar al listei electorale

permanente;   

două exemplare ale copiei de pe lista

electorală complementară;   

formularele listelor electorale

suplimentare;   

buletinele de vot;   

ștampila de control;   

ștampilele cu mențiunea votat;   

timbrele autocolante

Primarii Proces-verbal

99. În ajunul zilei alegerilor, cel mai

târziu la data de:   

26 septembrie 2020, ora 18,00

[Art. 81 alin. (3) din Legea nr. 115/2015,

cu modificările și completările

ulterioare]

Asigurarea prezenței la sediul secției

de votare

Toți membrii biroului

electoral al secției de

votare

100. În ajunul zilei alegerilor:  

26 septembrie 2020, ora 18,00

[Art. 81 alin. (3) și (4) din Legea

nr. 115/2015, cu modificările și

completările ulterioare]

Luarea măsurilor pentru asigurarea

ordinii și corectitudinii operațiunilor de

votare   

Solicitarea îndepărtării materialelor de

propagandă electorală de orice tip din

și de pe clădirea sediului secției de

votare   

Fixarea posturilor de pază în jurul

localului de vot

Președintele biroului

electoral al secției de

votare

101. În ziua alegerilor:   

27 septembrie 2020, ora 6,00

[Art. 82 din Legea nr. 115/2015, cu

modificările și completările ulterioare]

Verificarea existenței materialelor

necesare votării: urne, liste electorale,

formularele listelor electorale

suplimentare, buletine de vot, ștampile,

tușiere etc.   

Sigilarea urnelor de vot prin aplicarea

ștampilei de control a secției de votare

Aplicarea ștampilei de control a secției

de votare pe ultima pagină (albă) a

fiecărui buletin de vot, în măsura

deschiderii pachetelor sigilate

Președintele, în prezența

celorlalți membri ai biroului

electoral al secției de

votare

102. Până în ziua alegerilor:   

27 septembrie 2020

[Art. 43 alin. (2) din Legea

nr. 115/2015, cu modificările și

completările ulterioare]

Înlocuirea, în caz de deces, îmbolnăviri

sau accidente a reprezentanților în

birourile electorale ai partidelor politice,

ai alianțelor politice, ai alianțelor

electorale și ai organizațiilor cetățenilor

aparținând minorităților naționale

La cererea celor care i-au

propus, cu aprobarea

biroului electoral ierarhic

superior

Proces-verbal

103. 27 septembrie 2020, ora 7,00

[Art. 84 din Legea nr. 115/2015, cu

modificările și completările

ulterioare]

ÎNCEPEREA VOTĂRII

Președintele biroului

electoral al secției de

votare

104. 27 septembrie 2020, ora 21,00

[Art. 84 din Legea nr. 115/2015, cu

modificările și completările

ulterioare]

ÎNCHIDEREA VOTĂRII

Președintele biroului

electoral al secției de

votare
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105. În cel mult 24 de ore de la

încheierea votării, cel mai târziu la

data de:   

28 septembrie 2020

[Art. 93, 94 și 96 din Legea

nr. 115/2015, cu modificările și

completările ulterioare]

Numărarea voturilor, încheierea

proceselor-verbale și întocmirea

dosarelor cu rezultatele votării

Predarea către biroul electoral de

circumscripție a dosarelor cuprinzând

rezultatele votării în secția de votare

pentru consiliul local, primar, consiliul

județean sau Consiliul General al

Municipiului București, președintele

consiliului județean sau primarul general

al municipiului București, după caz

Președintele și membrii

biroului electoral al secției

de votare   

Președintele biroului

electoral al secției de

votare, împreună cu cel

puțin 2 membri ai biroului

electoral al secției de

votare, stabiliți prin tragere

la sorți de către președinte

Proces-verbal   

Transportul se face sub

paza personalului

structurilor Ministerului

Afacerilor Interne.

106. După primirea dosarelor de la

birourile electorale ale secțiilor de

votare, începând cu data de:   

28 septembrie 2020

[Art. 97 alin. (2) din Legea nr. 115/2015,

cu modificările și completările

ulterioare]

Predarea către biroul electoral de

circumscripție județeană, respectiv

către biroul electoral de circumscripție

a municipiului București a dosarelor

cuprinzând procesele-verbale cu

rezultatele numărării voturilor pentru

consiliul județean sau pentru Consiliul

General al Municipiului București, după

caz, precum și a contestațiilor

formulate, a buletinelor de vot nule și

contestate

Locțiitorul președintelui

biroului electoral de

circumscripție comunală,

orășenească, municipală

și de sector, împreună cu

un alt membru al biroului,

desemnat prin tragere la

sorți efectuată de

președintele biroului

electoral de circumscripție

Proces-verbal

Transportul se face sub

paza personalului

structurilor Ministerului

Afacerilor Interne.

107. În termen de cel mult 24 de ore de

la închiderea votării, cel mai târziu

la data de:   

28 septembrie 2020

[Art. 39 alin. (3) din Legea nr. 115/2015,

cu modificările și completările

ulterioare, precum și art. 2 alin. (3)

din Legea nr. 84/2020]

Formularea de cereri pentru anularea

alegerilor într-o circumscripție

electorală

Partidele politice, alianțele

politice, alianțele

electorale, organizațiile

cetățenilor aparținând

minorităților naționale și

candidații independenți

care au participat la alegeri

Cerere scrisă, motivată și

însoțită de dovezile pe

care se întemeiază

108. După primirea dosarelor conținând

procesele-verbale cu rezultatul

numărării voturilor de la toate

birourile electorale ale secțiilor de

votare și după soluționarea

contestațiilor formulate:   

[Art. 98 alin. (1) din Legea nr. 115/2015,

cu modificările și completările

ulterioare]

Totalizarea voturilor exprimate și

atribuirea mandatelor

Biroul electoral de

circumscripție comunală,

orășenească, municipală,

de sector al municipiului

București și județeană,

respectiv biroul electoral

de circumscripție a

municipiului București

Proces-verbal

109. În termen de cel mult 24 de ore de

la data întocmirii:   

[Art. 103 alin. (6) din Legea

nr. 115/2015, cu modificările și

completările ulterioare]

Transmiterea unui exemplar al

procesului-verbal întocmit de biroul

electoral de circumscripție comunală,

orășenească, municipală, de sector al

municipiului București la biroul

electoral de circumscripție județeană,

respectiv la biroul electoral de

circumscripție a municipiului București

Biroul electoral de

circumscripție comunală,

orășenească, municipală

și de sector al municipiului

București

110. În termen de cel mult 24 de ore de

la data întocmirii:  

[Art. 103 alin. (5) din Legea

nr. 115/2015, cu modificările și

completările ulterioare, precum și

art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020]

Transmiterea unui exemplar al

procesului-verbal pentru consiliul local,

pentru Consiliul General al Municipiului

București și pentru primar, după caz,

împreună cu întâmpinările,

contestațiile și procesele-verbale

primite de la birourile electorale ale

secțiilor de votare la judecătoria în a

cărei rază teritorială se află

circumscripția electorală pentru care

au avut loc alegeri   

Biroul electoral de

circumscripție

Transmiterea dosarelor se

face în vederea validării

mandatelor.
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Transmiterea unui exemplar al

procesului-verbal pentru consiliul

județean, pentru președintele

consiliului județean, respectiv pentru

primarul general al municipiului

București la tribunalul în a cărui rază

teritorială se află circumscripția

electorală pentru care au avut loc

alegeri, respectiv la Tribunalul

București, după caz, în vederea

validării mandatelor

111. În termen de 24 de ore de la

primirea tuturor proceselor-verbale

de la birourile electorale de

circumscripție:   

[Art. 104 din Legea nr. 115/2015, cu

modificările și completările ulterioare]

Centralizarea voturilor și a rezultatului

alegerilor pe județ, respectiv pe

municipiul București, pe partide

politice, alianțe politice, alianțe

electorale și candidați independenți, și

încheierea câte unui proces-verbal

pentru consilierii locali, consilierii

județeni, consilierii municipiului

București, respectiv pentru primari și

primarul general   

Publicarea în Monitorul Oficial al

județului, respectiv al municipiului

București a rezultatului alegerilor

Biroul electoral de

circumscripție județeană și

biroul electoral de

circumscripție a municipiului

București

112. În termen de 24 de ore de la data

întocmirii procesului-verbal:   

[Art. 104 alin. (5) din Legea

nr. 115/2015, cu modificările și

completările ulterioare]

Înaintarea unui exemplar al procesului-

verbal întocmit la nivel județean,

respectiv al municipiului București,

împreună cu procesele-verbale primite

de la birourile electorale de

circumscripție comunală, orășenească,

municipală și de sector al municipiului

București, sub paza personalului

structurilor Ministerului Afacerilor

Interne, la Biroul Electoral Central, în

vederea centralizării rezultatelor pe

țară și publicării lor în Monitorul Oficial

al României, Partea I

Biroul electoral de

circumscripție județeană și

biroul electoral de

circumscripție a

municipiului București

113. După primirea proceselor-verbale

întocmite de birourile electorale de

circumscripție județeană și a

municipiului București și

soluționarea sesizărilor privitoare la

fraude electorale:   

[Art. 39 alin. (1) lit. g) și h) din

Legea nr. 115/2015, cu modificările

și completările ulterioare]

Totalizarea voturilor la nivel național și

asigurarea publicării lor în Monitorul

Oficial al României, Partea I

Biroul Electoral Central

N O T Ă:

În cazul unui nou tur de scrutin, potrivit art. 39 alin. (1) lit. h) și art. 101 alin. (3) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și

completările ulterioare, acesta are loc la două săptămâni de la primul tur, respectiv în data de 11 octombrie 2020.



GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări 

a alegerilor locale din anul 2020

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 2 alin. (2) din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea

mandatelor autorităților administrației publice locale și pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, al art. 121 alin. (2

1

) și (2

2

) din Legea 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, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 6 alin. (1) din Legea

nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri

pentru buna organizare și desfășurare a acestora,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
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Art. 1. — (1) Pentru coordonarea și urmărirea îndeplinirii

sarcinilor prevăzute de legislația în vigoare privind alegerile

locale, care revin ministerelor și celorlalte organe de specialitate

ale administrației publice centrale, precum și instituțiilor

prefectului, se constituie Comisia tehnică centrală pentru

coordonarea activităților de organizare a alegerilor locale, fără

personalitate juridică, în componența prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Componența nominală a Comisiei tehnice centrale pentru

coordonarea activităților de organizare a alegerilor locale se

stabilește, prin ordin al ministrului afacerilor interne, în termen de

3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe baza

propunerilor formulate de conducătorii ministerelor și ai celorlalte

instituții sau societăți prevăzute în anexa nr. 1.

(3) La ședințele Comisiei tehnice centrale pentru

coordonarea activităților de organizare a alegerilor locale pot

participa, în calitate de invitați, reprezentanți ai partidelor politice

parlamentare, ai Clubului Român de Presă, ai altor instituții ale

administrației publice centrale interesate, ai unor operatori

economici care prestează servicii de interes public, precum și

ai organizațiilor neguvernamentale.

(4) Ședințele Comisiei tehnice centrale se pot desfășura și

prin mijloace electronice.

(5) Comisia tehnică centrală pentru coordonarea activităților

de organizare a alegerilor locale evaluează săptămânal stadiul

realizării acțiunilor privind pregătirea și organizarea alegerilor

locale din anul 2020 și transmite Guvernului, dacă este cazul,

propuneri pentru rezolvarea problemelor întâmpinate.

(6) Comisia tehnică centrală pentru coordonarea activităților

de organizare a alegerilor locale informează săptămânal

Guvernul în legătură cu stadiul îndeplinirii acțiunilor privind

pregătirea și organizarea alegerilor locale din anul 2020.

Art. 2. — (1) Ministerul Afacerilor Interne dispune măsuri

pentru menținerea și asigurarea ordinii și liniștii publice în

localitățile țării, pe întreaga perioadă electorală și, în mod

deosebit, în ziua votării, precum și în zilele care premerg și

succedă acestei zile.

(2) Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile sale, menține

și asigură ordinea publică în zona secțiilor de votare și

securitatea dosarelor întocmite de birourile electorale, pe timpul

transportului acestora la birourile electorale, respectiv la Biroul

Electoral Central, precum și securitatea pe timpul tipăririi,

transportului și depozitării buletinelor de vot și a celorlalte

materiale necesare votării.

(3) Personalul structurilor Ministerului Afacerilor Interne

asigură paza sediilor Autorității Electorale Permanente, precum

și ale Biroului Electoral Central, ale birourilor electorale de

circumscripție și ale birourilor electorale ale secțiilor de votare.

(4) Instituțiile prefectului duc la îndeplinire următoarele

măsuri tehnice principale:

a) asigură transportul, ambalarea și distribuirea materialelor,

documentelor și a tipizatelor prevăzute de lege pentru

desfășurarea procesului electoral;

b) asigură confecționarea ștampilelor birourilor electorale de

circumscripție și a ștampilelor de control ale secțiilor de votare;

c) asigură condițiile logistice necesare pentru organizarea

sesiunilor de instruire a președinților birourilor electorale de

circumscripție comunală, orășenească, municipală și de sector

al municipiului București și ai birourilor electorale ale secțiilor de

votare.

Art. 3. — (1) Ministerul Sănătății distribuie, prin intermediul

instituțiilor prefectului, către primari, materiale dezinfectante

pentru sediile secțiilor de votare.

(2) Instituțiile prefectului cu sprijinul primarilor asigură, prin

personalul desemnat, odată cu predarea materialelor necesare

desfășurării procesului electoral, predarea către președinții

birourilor electorale ale secțiilor de votare a măștilor de protecție

ce vor fi utilizate de către membrii birourilor electorale ale

secțiilor de votare și operatorii de calculator ai acestora.

(3) Măștile de protecție vor fi depozitate împreună cu

materialele necesare desfășurării procesului electoral, urmând

să fie utilizate de membrii birourilor electorale ale secțiilor de

votare și operatorii de calculator în conformitate cu normele

emise de autoritățile medicale competente.

(4) În zilele de 26 și 27 septembrie 2020, președintele

biroului electoral al secției de votare se va asigura că membrii

biroului electoral al secției de votare și operatorii de calculator

primesc și utilizează, pe durata activităților desfășurate în localul

de vot, măști de protecție.

(5) Fiecare membru al biroului electoral al secției de votare

și operator de calculator beneficiază, de regulă, de câte 5 măști

de protecție și 5 perechi de mănuși.

(6) Instituțiile prefectului cu sprijinul primarilor asigură, prin

personalul tehnic al birourilor electorale ale secțiilor de votare,

distribuirea a câte unei măști de protecție fiecărei persoane

acreditate, delegat acreditat și alegător care se prezintă la secția

de votare.

(7) Instituțiile prefectului asigură distribuirea pentru ziua

votării a câte unei măști de protecție fiecărei persoane care face

parte din personalul de pază sau din personalul tehnic al

birourilor electorale ale secțiilor de votare.

(8) Materialele de protecție sanitară neutilizate se predau

instituțiilor prefectului, cu sprijinul primarilor, prin intermediul

personalului desemnat prevăzut la alin. (2). Instituțiile prefectului

predau materialele de protecție sanitară neutilizate Ministerului

Sănătății.



Art. 4. — (1) Din personalul tehnic auxiliar al birourilor

electorale de circumscripție comunală, municipală și

orășenească, precum și al birourilor electorale de circumscripție

a sectoarelor municipiului București, propus de primari, vor face

parte în mod obligatoriu informaticieni, după cum urmează:

a) cel puțin un informatician pentru fiecare birou electoral de

circumscripție comunală;

b) cel puțin doi informaticieni pentru fiecare birou electoral

de circumscripție orășenească și municipală;

c) cel puțin patru informaticieni pentru fiecare birou electoral

de circumscripție a sectorului municipiului București.

(2) Informaticienii prevăzuți la alin. (1) asigură asistență

tehnică pentru operațiunile informatice curente ale birourilor

electorale de circumscripție, operează aplicațiile informatice

necesare centralizării electronice a datelor din procesele-verbale

și sprijină activitatea centrelor de intervenție operativă prevăzute

la art. 6 alin. (2).

(3) Informaticienii prevăzuți la alin. (1) vor fi desemnați în

aparatul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripție

numai pe baza avizului Serviciului de Telecomunicații Speciale.

(4) Informaticienii prevăzuți la alin. (1) primesc, pe bază de

proces-verbal, de la reprezentanții Serviciului de Telecomunicații

Speciale, echipamentele informatice necesare îndeplinirii

atribuțiilor care le revin.

(5) În situația în care personalul aparatelor de specialitate

ale primarilor și al serviciilor publice de interes local este

insuficient pentru a asigura informaticienii necesari conform

alin. (1), vor putea fi desemnate ca informaticieni și alte

persoane propuse de primar.

(6) Prin informatician, în sensul prezentei hotărâri, se

înțelege persoană cu abilități în domeniul tehnologiei informației.

(7) Personalul tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central, al

birourilor electorale de circumscripție județeană, al biroului

electoral de circumscripție a municipiului București și al birourilor

electorale de circumscripție de sector al municipiului București

asigură suport pentru relația cu publicul, relația cu mass-media,

accesul la informațiile de interes public, înregistrarea și

arhivarea documentelor, secretariatul ședințelor, elaborarea și

redactarea actelor, efectuarea operațiunilor materiale privind

centralizarea rezultatelor alegerilor, precum și a operațiunilor

materiale de predare-primire și arhivare a materialelor

electorale.

(8) Publicitatea actelor adoptate de birourile electorale de

circumscripție se asigură prin intermediul paginilor de internet

ale autorităților administrației publice locale.

Art. 5. — (1) Institutul Național de Statistică și direcțiile

teritoriale de statistică asigură statisticienii necesari Biroului

Electoral Central, birourilor electorale de circumscripție

județeană, birourilor electorale de circumscripție ale sectoarelor

municipiului București și biroului electoral de circumscripție a

municipiului București, pentru operațiunile tehnice de

consemnare și centralizare a rezultatelor alegerilor, dotarea

necesară cu echipamente, tehnică de calcul, consumabile și

servicii, în limita fondurilor alocate.

(2) Institutul Național de Statistică și direcțiile teritoriale de

statistică asigură instruirea personalului implicat în efectuarea

operațiunilor tehnice pentru stabilirea rezultatelor alegerilor.

(3) Institutul Național de Statistică, prin direcțiile teritoriale de

statistică, asigură tipărirea proceselor-verbale privind

consemnarea rezultatelor votării.

Art. 6. — (1) Serviciul de Telecomunicații Speciale duce la

îndeplinire următoarele măsuri tehnice principale:

a) asigură dezvoltarea aplicației informatice pentru

verificarea dreptului la vot, precum și a aplicației informatice

pentru centralizarea rezultatelor votării utilizate de Biroul

Electoral Central, conform cerințelor operaționale furnizate cu

60 de zile înainte de data votării de către Autoritatea Electorală

Permanentă;

b) asigură echipamente informatice și de comunicații pentru

implementarea și funcționarea sistemelor informatice utilizate în

procesul electoral, precum și pentru asistența tehnică necesară

acestora;

c) asigură serviciile de telefonie specială și de comunicații

de voce și date, necesare birourilor electorale;

d) asigură terminalele informatice necesare Sistemului

informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a

votului ilegal, înregistrării video-audio a operațiunilor efectuate

de către membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare

pentru numărarea voturilor, precum și fotografierii proceselor-

verbale privind consemnarea rezultatelor votării;

e) asigură terminalele informatice necesare fotografierii

proceselor-verbale și centralizării rezultatelor votării la nivelul

birourilor electorale de circumscripție comunală, orășenească,

municipală și de sector al municipiului București;

f) asigură, împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă,

instruirea operatorilor de calculator;

g) asigură împreună cu Institutul Național de Statistică

instruirea informaticienilor;

h) asigură servicii de comunicații de voce și terminalele

telefonice mobile pentru centrele de suport prevăzute la art. 13.

(2) Serviciul de Telecomunicații Speciale asigură, la nivelul

fiecărui județ, constituirea unor centre de intervenție operativă

pentru remedierea eventualelor disfuncționalități ale Sistemului

informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a

votului ilegal.

(3) Serviciul de Telecomunicații Speciale asigură

funcționarea Centrului de suport tehnic prin care furnizează

asistență tehnică pentru operatorii de calculator din secțiile de

votare.

(4) Dotarea și funcționarea centrelor de intervenție operativă

și a Centrului de suport tehnic se asigură de către Serviciul de

Telecomunicații Speciale.

Art. 7. — (1) Autoritățile administrației publice centrale și

locale iau măsurile necesare pentru a pune la dispoziția

primarilor spații în vederea organizării de secții de votare,

precum și pentru sprijinirea cu personal a operațiunilor tehnice

la secțiile de votare.

(2) Spațiile puse la dispoziția primarilor în conformitate cu

alin. (1) nu vor face parte din unitățile de asistență medicală cu

paturi sau de asistență medicală primară și ambulatorie de

specialitate.

(3) Ministerul Sănătății va lua măsurile necesare pentru

asigurarea asistenței medicale la secțiile de votare.

(4) Ministerul Sănătății asigură materiale dezinfectante

pentru sediile secțiilor de votare și coordonează prin direcțiile

de sănătate publică acțiunile de dezinfecție a sediilor secțiilor

de votare efectuate cu sprijinul instituțiilor prefectului și al

primarilor înaintea începerii activității birourilor electorale ale

secțiilor de votare și după finalizarea acesteia.

Art. 8. — (1) În termen de 3 zile de la data intrării în vigoare

a prezentei hotărâri se constituie comisiile tehnice județene

pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor locale

și Comisia tehnică a municipiului București pentru coordonarea

activităților de organizare a alegerilor locale, fără personalitate

juridică, în componența prevăzută în anexa nr. 2, cu atribuții în

coordonarea și urmărirea îndeplinirii sarcinilor ce revin

autorităților administrației publice locale și serviciilor publice

deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de

specialitate ale administrației publice centrale, prevăzute în

legislația în vigoare, în domeniul alegerilor locale.
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(2) Componența nominală a comisiei tehnice județene sau a

municipiului București se stabilește de prefect, prin ordin, pe

baza propunerilor formulate de conducătorii instituțiilor și

societăților prevăzute în anexa nr. 2.

(3) La ședințele comisiilor tehnice județene și ale Comisiei

tehnice a municipiului București pot participa, în calitate de

invitați, reprezentanți ai partidelor politice parlamentare, ai

Clubului Român de Presă, ai unor operatori economici care

prestează servicii de interes public, precum și ai organizațiilor

neguvernamentale.

(4) Pentru urmărirea și soluționarea operativă a problemelor

curente din județe, respectiv din municipiul București, pe lângă

comisiile tehnice prevăzute la alin. (2) se constituie grupuri

tehnice de lucru, fără personalitate juridică, conduse de către

subprefecți, formate din personal desemnat de conducătorii

serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte

organe de specialitate ale administrației publice centrale,

organizate la nivelul județului, respectiv al municipiului București.

Din grupul tehnic de lucru vor face parte și 2—3 persoane

încadrate în aparatul de specialitate al președintelui consiliului

județean, respectiv al primarului general al municipiului

București.

(5) Condițiile materiale necesare funcționării grupului tehnic

de lucru se asigură prin grija prefectului. Salariile și celelalte

drepturi bănești cuvenite personalului care își desfășoară

activitatea în grupul tehnic de lucru se achită de către instituțiile

sau autoritățile publice de la care aceștia provin.

(6) Comisiile tehnice județene pentru coordonarea

activităților de organizare a alegerilor locale și Comisia tehnică

a municipiului București pentru coordonarea activităților de

organizare a alegerilor locale vor informa săptămânal Comisia

tehnică centrală pentru coordonarea activităților de organizare a

alegerilor locale în legătură cu stadiul pregătirii și organizării

alegerilor locale din anul 2020.

Art. 9. — (1) Ministerul Afacerilor Interne, cu sprijinul

Autorității Electorale Permanente, organizează, în termen de cel

mult 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri,

instruirea prefecților și a subprefecților cu privire la organizarea

și desfășurarea alegerilor locale din anul 2020.

(2) Autoritatea Electorală Permanentă, cu sprijinul logistic al

instituțiilor prefectului, organizează în cel mai scurt timp

instruirea primarilor și a secretarilor comunelor, ai orașelor, ai

municipiilor și ai sectoarelor municipiului București și cu privire

la sarcinile ce le revin în vederea organizării și desfășurării în

bune condiții a alegerilor locale.

(3) Prefecții împreună cu birourile electorale de circumscripție

stabilesc graficul de preluare și distribuire a buletinelor de vot,

precum și a celorlalte materiale necesare desfășurării procesului

electoral.

(4) În situația în care prefectul este în imposibilitate de a-și

exercita atribuțiile, precum și în cazurile în care această funcție

este vacantă, îndeplinirea sarcinilor ce îi revin prefectului, potrivit

legii, este asigurată de un subprefect.

(5) În perioada electorală, Autoritatea Electorală Permanentă

și Ministerul Afacerilor Interne vor acorda sprijin de specialitate

prefecților și primarilor, în vederea realizării la termen și în

condiții corespunzătoare a sarcinilor ce le revin în organizarea

și desfășurarea alegerilor locale.

Art. 10. — (1) Autoritatea Electorală Permanentă asigură

sediul Biroului Electoral Central.

(2) Autoritatea Electorală Permanentă asigură dotarea

tehnică și materială a Biroului Electoral Central, precum și

materiale de protecție sanitară pentru desfășurarea activității

acestuia.

(3) Ministerul Afacerilor Interne împreună cu Autoritatea

Electorală Permanentă asigură mijloacele de transport necesare

bunei desfășurări a activității Biroului Electoral Central.

(4) Președinții consiliilor județene și primarul general al

municipiului București asigură, sub coordonarea prefecților,

sediile și dotarea tehnico-materială ale birourilor electorale de

circumscripție județeană, respectiv sediul și dotarea tehnico-

materială ale biroului electoral de circumscripție a municipiului

București, precum și materiale de protecție sanitară pentru

desfășurarea activității acestora.

(5) Primarii asigură, sub coordonarea prefecților, sediile și

dotarea tehnico-materială ale birourilor electorale de

circumscripție comunală, orășenească, municipală și de sector

al municipiului București.

(6) Sediile birourilor electorale de circumscripție sunt stabilite

de prefecți, prin ordin, în cel mult 10 zile de la data intrării în

vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 11. — Primarii duc la îndeplinire următoarele măsuri

tehnice principale:

a) întocmesc și tipăresc listele electorale permanente;

b) întocmesc și tipăresc listele electorale complementare și

copiile de pe listele electorale complementare;

c) tipăresc tipizatele listelor electorale suplimentare și ale

extrasului de pe lista electorală permanentă, copia de pe lista

electorală complementară și lista suplimentară;

d) asigură urnele de vot, urnele speciale și cabinele de vot;

e) asigură dotarea tehnico-materială a sediilor secțiilor de

votare, precum și dotarea grupurilor sanitare ale acestora cu

materiale destinate igienei personale, precum săpun, prosoape

de hârtie și uscătoare de mâini;

f) asigură materiale de protecție sanitară pentru desfășurarea

activității birourilor electorale de circumscripție comunală,

orășenească, municipală și de sector al municipiului București;

g) informează alegătorii privind delimitarea secțiilor de votare

și sediile acestora;

h) asigură locurile speciale de afișaj electoral și amplasarea

de panouri electorale;

i) asigură tușul, tușierele și celelalte materiale necesare

votării;

j) acordă sprijin reprezentanților Serviciului de

Telecomunicații Speciale pentru instalarea echipamentelor și

furnizarea serviciilor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b), d) și e);

k) asigură, prin personalul desemnat, primirea pe bază de

proces-verbal încheiat cu persoanele prevăzute la lit. j) a

echipamentelor instalate pentru asigurarea serviciilor prevăzute

la art. 6 alin. (1) lit. b), d) și e), precum și protecția fizică a

acestora.

Art. 12. — (1) Autoritatea Electorală Permanentă

coordonează activitățile privind funcționarea Sistemului

informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a

votului ilegal, precum și activitățile de centralizare electronică a

datelor consemnate în procesele-verbale privind rezultatele

votării și aduce la cunoștință publică, pe site-ul propriu și al

Biroului Electoral Central, datele și informațiile de interes public

rezultate din acestea.

(2) Autoritatea Electorală Permanentă ia măsuri pentru

informarea și/sau instruirea membrilor birourilor electorale, a

celorlalți participanți la procesul electoral, precum și a

alegătorilor, prin realizarea, distribuirea și/sau difuzarea de

publicații, ghiduri, broșuri, pliante, producții audiovideo.

(3) Autoritatea Electorală Permanentă asigură instrumentele

și aplicațiile tehnice necesare desfășurării ședințelor Biroului

Electoral Central prin mijloace electronice.
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(4) Autoritatea Electorală Permanentă pune la dispoziția

birourilor electorale de circumscripție o aplicație informatică cu

rol de suport pentru efectuarea calculelor necesare pentru

repartizarea mandatelor.

(5) Primarii, prin aparatele de specialitate ale acestora, vor

sprijini Autoritatea Electorală Permanentă la distribuirea și/sau

difuzarea materialelor de informare prevăzute la alin. (2).

Art. 13. — Pe lângă Biroul Electoral Central, birourile

electorale de circumscripție județeană și biroul electoral de

circumscripție a municipiului București se organizează și

funcționează centre de suport pentru relația cu publicul și cu

birourile electorale ierarhic inferioare.

Art. 14. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta

hotărâre.
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PRIM-MINISTRU

LUDOVIC ORBAN

Contrasemnează

p. Președintele Autorității Electorale Permanente,

Zsombor Vajda

Ministrul afacerilor interne,

Marcel Ion Vela

Secretarul general al Guvernului,

Antonel Tănase

Ministrul sănătății,

Nelu Tătaru

Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,

Ion Ștefan

p. Ministrul finanțelor publice,

Gheorghe Pecingină,

secretar de stat

Ministrul muncii și protecției sociale,

Victoria Violeta Alexandru

Ministrul educației și cercetării,

Cristina Monica Anisie

București, 22 iulie 2020.

Nr. 577.

ANEXA Nr. 1

C O M P O N E N Ț A

Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor locale

Președinte: ministrul afacerilor interne;

Membri:

— președintele Autorității Electorale Permanente;

— secretar de stat pentru ordine publică din Ministerul Afacerilor Interne;

— secretar de stat pentru relația cu instituțiile prefectului din Ministerul Afacerilor Interne;

a) reprezentanți, la nivel de secretar de stat/subsecretar de stat sau secretar general, ai:

— Secretariatului General al Guvernului;

— Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației;

— Ministerului Finanțelor Publice;

— Ministerului Muncii și Protecției Sociale;

— Ministerului Educației și Cercetării;

— Ministerului Sănătății;

— Institutului Național de Statistică;

— Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale;

— Serviciului de Telecomunicații Speciale;

b) reprezentanți ai:

— Agenției Naționale de Presă AGERPRES;

— Societății Române de Televiziune;

— Societății Române de Radiodifuziune;

c) reprezentanți ai societăților de distribuție și furnizare a energiei electrice.

N O T Ă:

Lucrările de secretariat tehnic ale Comisiei tehnice centrale sunt asigurate de Ministerul Afacerilor Interne.



ANEXA Nr. 2

C O M P O N E N Ț A

Comisiei tehnice județene pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor locale 

și a Comisiei tehnice a municipiului București pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor locale

— prefectul județului, respectiv al municipiului București;

— reprezentantul Autorității Electorale Permanente;

— un subprefect;

— secretarul județului, respectiv secretarul general al municipiului București;

— directorul executiv al direcției regionale/județene de statistică;

— directorul general al direcției regionale a finanțelor publice/șeful administrației județene a finanțelor publice, după caz;

— inspectorul-șef al inspectoratului județean de poliție, respectiv directorul general al Direcției Generale de Poliție a

Municipiului București;

— inspectorul-șef al inspectoratului pentru situații de urgență județean, respectiv inspectorul-șef al Inspectoratului pentru

Situații de Urgență al Municipiului București;

— șeful structurii județene de administrare a bazelor de date de evidență a persoanelor, respectiv a municipiului București;

— șeful serviciului public comunitar județean de evidență a persoanelor;

— inspectorul-șef al inspectoratului de jandarmi județean, respectiv directorul general al Direcției Generale de Jandarmi

a Municipiului București;

— inspectorul general al inspectoratului școlar județean, respectiv al municipiului București;

— directorul direcției de sănătate publică a județului, respectiv al Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București;

— reprezentantul teritorial al Serviciului de Telecomunicații Speciale;

— reprezentanții teritoriali ai societăților de distribuție și furnizare a energiei electrice;

— corespondentul teritorial al Agenției Naționale de Presă AGERPRES.

N O T Ă:

Lucrările de secretariat tehnic ale Comisiei tehnice județene și ale Comisiei tehnice a municipiului București sunt asigurate

de personalul din cadrul instituției prefectului.

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții 

a alegerilor locale din anul 2020

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 2 alin. (2) din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea

mandatelor autorităților administrației publice locale și pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și al art. 11 alin. (7) din Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru

autoritățile administrației publice locale din anul 2020,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
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Art. 1. — (1) Se aprobă bugetul și structura cheltuielilor

necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea

alegerilor locale din anul 2020, în cuantumul prevăzut în anexa

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Ministerul Afacerilor Interne repartizează instituțiilor

prefectului sumele de bani necesare pentru activitățile acestora

legate de pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor

locale din anul 2020.

Art. 2. — În termen de 60 de zile de la data publicării în

Monitorul Oficial al României, Partea I, a rezultatelor alegerilor,

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.

Art. 3. — Categoriile de cheltuieli necesare pregătirii și

desfășurării în bune condiții a alegerilor locale sunt următoarele:

a) cheltuielile privind sediile, dotarea și funcționarea birourilor

electorale;

b) indemnizațiile membrilor birourilor electorale, ale

membrilor comisiilor tehnice județene, ale personalului tehnic

auxiliar, ale statisticienilor ce fac parte din personalul tehnic

auxiliar, ale operatorilor de calculator și ale informaticienilor;

c) cheltuielile privind întocmirea și tipărirea listelor electorale

permanente, a listelor electorale complementare, a copiilor de

pe listele electorale complementare, a tipizatelor listelor

electorale suplimentare, a extraselor de pe lista electorală

permanentă, copia de pe lista electorală complementară și lista

suplimentară, precum și a proceselor-verbale privind

consemnarea rezultatelor votării;

d) cheltuielile pentru asigurarea ordinii, siguranței publice și

a pazei, în cadrul procesului electoral, conform legii;



e) cheltuielile pentru serviciile de telefonie specială și de

comunicații de voce și date, necesare birourilor electorale;

f) cheltuielile privind dezvoltarea și asistența tehnică pentru

funcționarea Registrului electoral, precum și activitățile specifice

de gestionare a acestuia în perioada electorală;

g) cheltuielile privind dezvoltarea și asistența tehnică pentru

programele informatice utilizate la desemnarea președinților

birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor

acestora, precum și a operatorilor de calculator ai birourilor

electorale ale secțiilor de votare;

h) cheltuielile pentru funcționarea Sistemului informatic de

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

i) cheltuielile pentru funcționarea Sistemului informatic de

centralizare a datelor din procesele-verbale privind

consemnarea rezultatelor votării;

j) cheltuielile pentru dotarea cu echipamente, tehnică de

calcul, consumabile și servicii necesare pentru organizarea și

funcționarea stațiilor de prelucrare privind centralizarea

rezultatelor alegerilor;

k) cheltuielile pentru urnele de vot, urnele speciale și cabinele

de vot;

l) cheltuielile pentru imprimarea buletinelor de vot;

m) cheltuielile pentru confecționarea ștampilelor electorale

și a timbrelor autocolante;

n) cheltuielile pentru confecționarea ecusoanelor membrilor

birourilor electorale ale secțiilor de votare;

o) cheltuielile de transport, ambalare și distribuire a

materialelor, inclusiv a materialelor de protecție sanitară, a

documentelor și a tipizatelor prevăzute de lege pentru

desfășurarea procesului electoral, precum și cheltuielile de

transport necesare bunei desfășurări a activității Biroului

Electoral Central;

p) cheltuielile de informare a alegătorilor;

q) cheltuielile pentru elaborarea, editarea și difuzarea de

broșuri legislative și ghiduri specifice în materie electorală;

r) 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;

s) cheltuielile privind instruirea primarilor, a secretarilor

unităților administrativ-teritoriale, a prefecților, a mandatarilor

financiari, a președinților birourilor electorale ale secțiilor de

votare și a locțiitorilor acestora, a personalului implicat în

efectuarea operațiunilor tehnice privind stabilirea rezultatelor

alegerilor, precum și a operatorilor de calculator ai birourilor

electorale ale secțiilor de votare;

ș) cheltuielile pentru asigurarea locurilor speciale de afișaj

electoral și pentru amplasarea panourilor electorale;

t) cheltuielile pentru achiziționarea materialelor de protecție

sanitară, a dezinfectanților și a produselor de igienă ce vor fi

utilizate în activitatea birourilor electorale;

ț) cheltuielile pentru primirea, procesarea și publicarea

declarațiilor de avere și de interese ale candidaților;

u) cheltuielile pentru primirea și verificarea declarațiilor

candidaților, date conform Ordonanței de urgență a Guvernului

nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea

Securității, aprobată cu modificări și completări prin Legea

nr. 293/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. — (1) Aparatul tehnic auxiliar al birourilor electorale

de circumscripție va fi dimensionat în funcție de bugetul alocat.

(2) Fondul indemnizațiilor stabilite pentru personalul tehnic

auxiliar și statisticieni, fără a include informaticienii, nu poate

depăși:

a) 16.000 lei, în cazul birourilor electorale de circumscripție

comunală;

b) 25.000 lei, în cazul birourilor electorale de circumscripție

orășenească sau municipală;

c) 125.000 lei, în cazul birourilor electorale de circumscripție

județeană, inclusiv a municipiului București, precum și a

subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiului.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), la cererea

temeinic justificată a președinților birourilor electorale, cu avizul

prefectului, Ministerul Afacerilor Interne poate aloca sume de

bani suplimentare peste plafoanele fondurilor indemnizațiilor

prevăzute la alin. (2), cu încadrare în bugetul alocat conform

anexei.

Art. 5. — Informaticienii prevăzuți de art. 110 alin. (11) din

Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei

Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea

Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările

ulterioare, care fac parte din personalul tehnic auxiliar al

birourilor electorale de circumscripție comunală, municipală și

orășenească, precum și al birourilor electorale de circumscripție

a sectoarelor municipiului București primesc pentru fiecare zi de

activitate indemnizația prevăzută de art. 11 alin. (1) lit. g) din

Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru

autoritățile administrației publice locale din anul 2020, precum și

a unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestora,

dar nu mai mult de 5 zile de activitate la primul tur de scrutin,

respectiv 3 zile de activitate la turul de scrutin organizat conform

art. 39 alin. (1) lit. h), art. 101 alin. (3) și art. 101

1

alin. (3) din

Legea 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, cu

modificările și completările ulterioare.

Art. 6. — Autoritatea Electorală Permanentă suportă

următoarele categorii de cheltuieli:

a) cheltuielile pentru sediul, dotarea și funcționarea Biroului

Electoral Central, precum și pentru materialele de protecție

sanitară necesare desfășurării activității acestuia;

b) indemnizațiile membrilor Biroului Electoral Central;

c) cheltuieli pentru confecționarea ștampilelor Biroului

Electoral Central;

d) indemnizațiile personalului tehnic auxiliar al Biroului

Electoral Central și ale statisticienilor care își desfășoară

activitatea pe lângă acest birou;

e) cheltuielile de protocol pentru Biroul Electoral Central;

f) cheltuielile privind dezvoltarea și asistența tehnică pentru

funcționarea Registrului electoral, precum și activitățile specifice

de gestionare a acestuia în perioada electorală;

g) cheltuielile privind dezvoltarea și asistența tehnică pentru

programele informatice utilizate la desemnarea președinților

birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor

acestora, precum și a operatorilor de calculator ai birourilor

electorale ale secțiilor de votare;

h) cheltuieli de informare a alegătorilor;

i) 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;

j) cheltuielile pentru elaborarea, editarea și difuzarea gratuită

de broșuri legislative și ghiduri specifice în materie electorală;

k) cheltuieli de instruire a operatorilor de calculator, a

mandatarilor financiari;

l) cheltuielile pentru arhivarea materialelor primite de la Biroul

Electoral Central.

Art. 7. — (1) Ministerul Afacerilor Interne asigură sumele de

bani necesare acoperirii următoarelor categorii 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;
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d) cheltuielile pentru confecționarea ștampilelor cu

mențiunea „VOTAT”;

e) cheltuielile de întreținere a mijloacelor de transport

furnizate Biroului Electoral Central și cheltuielile de carburant

aferente.

(2) Ministerul Afacerilor Interne asigură, prin bugetele

instituțiilor prefectului, sumele de bani necesare acoperirii

următoarelor categorii de cheltuieli:

a) indemnizațiile membrilor birourilor electorale de

circumscripție, ai birourilor electorale ale secțiilor de votare și ai

comisiilor tehnice județene;

b) indemnizațiile personalului tehnic auxiliar, ale

informaticienilor și ale statisticienilor ce fac parte din personalul

tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripție;

c) indemnizațiile operatorilor de calculator ai birourilor

electorale ale secțiilor de votare;

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

materialelor, a documentelor și a tipizatelor prevăzute de lege

pentru desfășurarea procesului electoral;

g) cheltuielile pentru confecționarea ștampilelor birourilor

electorale de circumscripție și a ștampilelor de control ale

secțiilor de votare;

h) cheltuielile pentru asigurarea condițiilor materiale

necesare funcționării grupurilor tehnice de lucru de pe lângă

comisiile tehnice;

i) cheltuielile privind arhivarea materialelor rezultate din

procesul electoral;

j) cheltuieli cu transportul și distribuirea materialelor de

protecție sanitară prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea

nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile

administrației publice locale din anul 2020, precum și a unor

măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestora.

Art. 8. — În aplicarea dispozițiilor art. 6 alin. (2) din Legea

nr. 135/2020, Ministerul Sănătății asigură igiena și dezinfecția

localurilor de vot în vederea prevenirii și combaterii efectelor

pandemiei de COVID-19, precum și materiale de protecție

sanitară membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare,

personalului tehnic al birourilor electorale ale secțiilor de votare,

persoanelor acreditate, delegaților acreditați, operatorilor de

calculator, personalului de pază și alegătorilor, în condițiile

stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2020 privind stabilirea

măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a

alegerilor locale din anul 2020.

Art. 9. — (1) Agenția Națională de Integritate suportă

cheltuielile pentru primirea, procesarea și publicarea declarațiilor

de avere și de interese depuse de către candidați.

(2) Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității

suportă cheltuielile pentru primirea și verificarea declarațiilor

candidaților, date conform Ordonanței de urgență a Guvernului

nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea

Securității, aprobată prin Legea nr. 293/2008, cu modificările și

completările ulterioare.

Art. 10. — 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 achiziționarea terminalelor utilizate de

birourile electorale;

c) cheltuieli pentru implementarea sistemelor informatice și

de comunicații necesare birourilor electorale, precum și pentru

intervențiile necesare remedierii disfuncționalităților acestora;

d) cheltuieli pentru dezvoltarea aplicațiilor și serviciilor

informatice destinate procesului electoral.

Art. 11. — Categoriile de cheltuieli care se suportă de la

bugetul de stat pentru Institutul Național de Statistică și direcțiile

teritoriale de statistică, prin bugetul Secretariatului General al

Guvernului, sunt următoarele:

a) cheltuielile pentru tipărirea proceselor-verbale privind

consemnarea rezultatelor votării;

b) cheltuielile pentru dotarea cu echipamente, tehnică de

calcul, consumabile și servicii necesare pentru organizarea și

funcționarea stațiilor de prelucrare;

c) cheltuielile pentru instruirea personalului implicat în

efectuarea operațiunilor tehnice privind stabilirea rezultatelor

alegerilor.

Art. 12. — (1) Municipiile, orașele, comunele și sectoarele

municipiului București 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;

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

sediilor birourilor electorale de circumscripție municipală,

orășenească și comunală, precum și pentru materialele de

protecție sanitară necesare desfășurării activității acestora;

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 al președinților

birourilor electorale ale secțiilor de votare, al locțiitorilor acestora

și al operatorilor de calculator la și de la ședințele de instruire din

localitatea de domiciliu sau reședință, după caz, precum și în

exercitarea atribuțiilor ce le revin;

m) cheltuieli privind spațiile în care se organizează instruiri,

sesiuni de selecție și examene, potrivit legislației electorale;

n) cheltuielile pentru suportul necesar dezinfectării sediilor

secțiilor de votare și pentru dotarea grupurilor sanitare ale

sediilor secțiilor de votate cu materiale de igienă personală;

o) indemnizațiile personalului tehnic al birourilor electorale

ale secțiilor de votare.

(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. 13. — Județele și municipiul București suportă din

bugetul propriu cheltuielile materiale pentru întreținerea, dotarea

și funcționarea sediilor birourilor electorale de circumscripție

județeană și a sediului biroului electoral de circumscripție a

municipiului București, precum și pentru materialele de protecție

sanitară necesare desfășurării activității acestora.

Art. 14. — (1) Plata indemnizațiilor membrilor birourilor

electorale de circumscripție și ai birourilor electorale ale secțiilor

de votare se face pe baza listelor de prezență aprobate de către

președinții birourilor electorale.
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(2) Plata indemnizațiilor membrilor comisiilor tehnice

județene se face pe baza listelor de prezență aprobate de către

prefecți.

(3) Plata indemnizațiilor personalului tehnic auxiliar al

birourilor electorale de circumscripție se face pe baza listelor de

prezență, avizate de către președinții birourilor electorale de

circumscripție și aprobate de către prefecți.

(4) Plata indemnizațiilor operatorilor de calculator se face pe

baza listelor de prezență, avizate de către președinții birourilor

electorale ale secțiilor de votare și aprobate de către prefecți.

Serviciul de Telecomunicații Speciale pune la dispoziția

prefecților, la solicitarea acestora, informații privind participarea

operatorilor de calculator la activitățile realizate pentru

pregătirea și organizarea procesului electoral.

(5) Plata indemnizațiilor personalului tehnic al birourilor

electorale ale secțiilor de votare se face pe baza listelor de

prezență aprobate de către primari.

(6) Plata indemnizațiilor membrilor Biroului Electoral Central

se face pe baza listelor de prezență aprobate de președintele

Biroului Electoral Central.

(7) Plata indemnizațiilor personalului tehnic auxiliar al Biroului

Electoral Central se face pe baza listelor de prezență aprobate

de către președintele Autorității Electorale Permanente.
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Instituția Capitol

Cheltuieli

TOTAL

Personal

Bunuri și

servicii

Active

nefinanciare

I. Ministerul Afacerilor Interne 634.720 226.816 3.308 864.844

1. Instituțiile prefectului 51.01 625.992 149.580 1.192 776.764

TOTAL CAP 51.01 51.01 625.992 149.580 1.192 776.764

TOTAL CAP 61.01 61.01 8.728 77.236 2.116 88.080

II. Secretariatul General al Guvernului 51.01 135 2.800 0 2.935

— Institutul Național de Statistică 51.01 135 2.800 0 2.935

1. Aparat propriu 51.01 25 130 0 155

2. Direcțiile teritoriale de statistică 51.01 110 2.670 0 2.780

III. Autoritatea Electorală Permanentă 51.01 8.235 4.955 1.045 14.235

1. Aparat propriu 51.01 3.712 4.158 785 8.655

2. Biroul Electoral Central 51.01 4.523 797 260 5.580

IV. Ministerul Sănătății 51.01 0 19.076 0 19.076

V. Serviciul de Telecomunicații Speciale 61.01 6.206 13.627 40.560 60.393

VI. Agenția Națională de Integritate 51.01 0 4.620 0 4.620

VII. Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității 51.01 0 60 100 160

T O T A L  G E N E R A L
649.296 271.954 45.013 966.263

PRIM-MINISTRU

LUDOVIC ORBAN

Contrasemnează

p. Președintele Autorității Electorale Permanente,

Zsombor Vajda

Ministrul afacerilor interne,

Marcel Ion Vela

Secretarul general al Guvernului,

Antonel Tănase

Ministrul sănătății,

Nelu Tătaru

Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,

Ion Ștefan

p. Ministrul finanțelor publice,

Gheorghe Pecingină,

secretar de stat

București, 22 iulie 2020.

Nr. 578.

ANEXĂ

B U G E T U L  Ș I  S T R U C T U R A

cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor locale din anul 2020

— mii lei —



A B O N A M E N T E  L A  P U B L I C A Ț I I L E  O F I C I A L E  P E  S U P O R T  F I Z I C

— Prețuri pentru anul 2020 —

Nr. 

crt.

Denumirea publicației

Valoare

(TVA 5% inclus) — lei

12 luni 3 luni 1 lună

1.
Monitorul Oficial, Partea I 1.310 360 131

2.
Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiară 1.640 150

3.
Monitorul Oficial, Partea a II-a 2.460 220

4.
Monitorul Oficial, Partea a III-a 470 50

5.
Monitorul Oficial, Partea a IV-a 1.880 170

6.
Monitorul Oficial, Partea a VI-a 1.750 160

7.
Monitorul Oficial, Partea a VII-a 600 55

8.
Colecția Legislația României 500 130

9.
Colecția Hotărâri ale Guvernului României 800 75

N O T Ă :

Monitorul Oficial, Partea I bis, se multiplică și se achiziționează pe bază de comandă.

A B O N A M E N T E  L A  P R O D U S E L E  Î N  F O R M A T  E L E C T R O N I C

— Prețuri pentru anul 2020 —

Prețurile sunt exprimate în lei și conțin TVA.

Mai multe informații puteți găsi pe site-ul www.expert-monitor.ro, unde puteți aplica online comanda.

Produs

Abonamentul FLEXIBIL 

(Monitorul Oficial, Partea I + alte 3 părți ale Monitorului Oficial, la alegere)

Lunar Anual

Online/

Monopost

Rețea 

5

Rețea 

25

Rețea 

100

Rețea 

300

Online/

Monopost

Rețea 

5

Rețea 

25

Rețea 

100

Rețea 

300

AutenticMO 60 150 380 910 2.000 550 1.380 3.450 8.280 18.220

ExpertMO 100 250 630 1.510 3.320 1.000 2.500 6.250 15.000 33.000

Produs

Abonamentul COMPLET

(Monitorul Oficial, Partea I + toate celelalte părți ale Monitorului Oficial)

Lunar Anual

Online/

Monopost

Rețea 

5

Rețea 

25

Rețea 

100

Rețea 

300

Online/

Monopost

Rețea 

5

Rețea 

25

Rețea 

100

Rețea 

300

AutenticMO 70 180 450 1.080 2.380 650 1.630 4.080 9.790 21.540

ExpertMO 120 300 750 1.800 3.960 1.200 3.000 7.500 18.000 39.600

Colecția Monitorul Oficial în format electronic, oricare dintre părțile acestuia 70 lei/an

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,

IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București

și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București 

(alocat numai persoanelor juridice bugetare)

Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro

Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,

bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.73, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72

Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.
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