Serviciul verificarea legalității actelor, contencios administrativ,
urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu, alegeri

Nesecret

Nr. 10997/G/SJ/04.08.2020

Văzut
Prefect
Nicolae Albu
MATERIAL
pentru INSTRUIREA PRIMARILOR ŞI SECRETARILOR
UNITĂŢILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE
în vederea organizării și desfăşurării în bune condiţii
a alegerilor locale din anul 2020
A.

CHESTIUNI PREALABILE ȘI ORGANIZATORICE:

1. Pentru asigurarea publicității activității Instituției Prefectului - Județul Alba precum și a
Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 1 Alba, pe site-ul instituției noastre a fost
creată o secțiune specială destinată alegerilor locale din 2020. Aceasta se poate accesa
utilizând următorul link: https://ab.prefectura.mai.gov.ro/alegeri-autoritatile-administratieipublice-locale-din-anul-2020/
2. Totodată aducem la cunoștință și site-ul Biroului Electoral Central, care poate fi accesat la
următorul link: http://locale2020.bec.ro
3. În data de vineri, 07 august 2020, începând cu ora 9,00 va avea loc în şedinţa publică, la
sediul Tribunalului Alba în sala 1, desemnarea prin tragere la sorţi a președintelui Biroului
Electoral de Circumscripție Județeană nr. 1 Alba și a locțiitorului acestuia, precum și a
președinților birourilor electorale de circumscripție comunale, orășenești și municipale și a
locțiitorilor acestora, ce se vor constitui în județul Alba pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale din anul 2020.
4. În data de vineri, 07 august 2020, începând cu ora 9,30, secretarii generali ai UAT sunt
rugați să fie prezenți la DGASPC Alba, parter, pentru ridicarea ștampilelor necesare BECurilor comunale, orășenești și municipale.
5. Așa cum am procedat la fiecare scrutin electoral, vom transmite circulară pentru activitățile
principale pe care primarii/secretarii generali ai UAT le au de îndeplinit pentru organizarea și
desfășurarea în bune condiții a alegerilor locale din anul 2020.
6. În perioada imediat următoare ne vom întâlni cu secretarii generali ai UAT pentru
constituirea comisiei de disciplină a secretarilor generali. Încercăm, cu sprijinul STS, să
pornim sistemul de comunicare la distanță prin teleconferință.
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B. ACTE NORMATIVE APLICABILE
Toate actele normative aplicabile sunt postate pe site-ul BEC-ului la link:
http://locale2020.bec.ro/legislatie/
Actele normative principale:
- LEGEA Nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru

modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
- LEGEA NR. 135/din 16 iulie 2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile
administraţiei publice locale din anul 2020, precum şi a unor măsuri pentru buna organizare şi
desfăşurare a acestora

- LEGEA Nr. 208/2015 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor,
precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente
- LEGEA Nr. 84/2020 din 17 iunie 2020 privind prelungirea mandatelor autorităţilor
administraţiei publice locale şi pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
- LEGEA Nr. 91/2020 din 25 iunie 2020 privind modificarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.
215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor
locali, precum şi pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei
Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente
- HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 576/2020 din 22 iulie 2020 pentru aprobarea programului

calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare organizării şi desfăşurării în bune condiţii a
alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL
OFICIAL NR. 653 din 23 iulie 2020
- HOTĂRÂRE GUVERNULUI Nr. 577/2020 din 22 iulie 2020 privind stabilirea măsurilor tehnice
necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor locale din anul 2020, PUBLICATĂ ÎN:
MONITORUL OFICIAL NR. 653 din 23 iulie 2020
- HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 578/2020 din 22 iulie 2020 privind stabilirea cheltuielilor
necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale din anul 2020, PUBLICATĂ ÎN:
MONITORUL OFICIAL NR. 653 din 23 iulie 2020
C.
ATRIBUȚII PRIMARI/SECRETARI POTRIVIT LEGISLAȚIEI ELECTORALE
APLICABILĂ ÎN MATERIE
Prin Circulara nr 3 – alegeri locale 2020 cu nr. 10596/G/SJ/27.07.2020 au fost comunicate
actele normative care stabilesc cadrul juridic necesar pentru organizarea și desfășurarea
alegerilor locale din anul 2020.
De asemenea, pe grupul de secretari UAT administrat de șeful serviciului juridic sunt postate
informațiile pe care le apreciem ca fiind necesare și utile în activitatea primarilor/secretarilor
generali.
1. Atribuții izvorâte din H.G. nr. 576 din 22 iulie 2020 pentru aprobarea

programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare organizării şi
desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru autorităţile administraţiei
publice locale din anul 2020:
a) COMUNICAREA NUMĂRULUI DE ALEGĂTORI:
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), PRIMARUL comunică birourilor electorale de circumscripție numărul de alegători rezultat
din registrul electoral și din listele electorale complementare. PUNCTUL 23 DIN CALENDAR.
b) STABILIREA LOCURILOR SPECIALE DE AFIȘAJ
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Până la începerea campaniei electorale, cel târziu la data de 27.08.2020 (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): - emiterea de către primar a dispoziției (actul administrativ) privind stabilirea locurilor
speciale pentru afișajul electoral și asigurarea amplasării panourilor electorale în cadrul acestora.
PUNCTUL 59 DIN CALENDAR
ART. 79 din Legea nr. 115/2015:

(1) Primarii sunt obligaţi ca până la începerea campaniei electorale să
stabilească, prin dispoziţie, locuri speciale pentru afişaj electoral şi să asigure
amplasarea de panouri electorale în cadrul acestora, ţinând seama de numărul partidelor
politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice şi alianţelor
electorale care declară că depun liste de candidaţi, candidaturi pentru funcţia de primar şi de
preşedinte al consiliului judeţean, precum şi de candidaţii independenţi. Aceste locuri trebuie să fie
situate în zone frecventate de cetăţeni, fără stânjenirea circulaţiei pe drumurile publice şi a celorlalte
activităţi din localităţile respective.

(2) Primarii sunt obligaţi să monteze panouri pentru afişajul electoral în fiecare
subdiviziune a unităţii administrativ-teritoriale.
(3) Utilizarea locurilor de afişaj electoral este permisă partidelor politice, alianţelor politice şi
alianţelor electorale sau organizaţiilor minorităţilor naţionale care participă la alegeri şi candidaţilor
independenţi.
(4) Este interzisă utilizarea de către un partid politic, alianţă politică, alianţă electorală
sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori candidat
independent a locurilor speciale de afişaj electoral, astfel încât să împiedice folosirea acestora de
către un alt partid politic, alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori candidat independent. Pe un panou electoral,
fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori fiecare candidat independent poate aplica un
singur afiş electoral.
(5) Un afiş electoral amplasat în locurile prevăzute la alin. (1) nu poate depăşi dimensiunile
de 500 mm o latură şi 350 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o reuniune electorală,
400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură.
(6) În alte locuri decât cele stabilite conform alin. (1), afişajul electoral este
permis numai cu acordul proprietarilor, administratorilor sau, după caz, al deţinătorilor.
(7) Sunt interzise afişele electorale care combină culori sau alte semne grafice, astfel încât să
evoce simbolurile naţionale ale României ori ale altui stat.
(8) Primarul, cu sprijinul poliţiei locale sau cu sprijinul efectivelor Ministerului
Afacerilor Interne, în localităţile unde poliţia locală nu este constituită, este obligat să
asigure integritatea panourilor, afişelor electorale şi a altor materiale de propagandă
electorală amplasate în locuri autorizate.
c) ACTUALIZAREA LISTELOR ELECTORALE COMPLEMENTARE
Până cel mai târziu cu 23 de zile înaintea zilei votării, respectiv 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): Primarul împreună cu formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru
Imigrări - actualizarea listelor electorale complementare. PUNCTUL 68 DIN CALENDAR
d)SOLUȚIONAREA ÎNTÂMPINĂRILOR ÎMPOTRIVA OMISIUNILOR, ÎNSCRIERILOR
GREȘITE SAU ORICĂROR ERORI DIN LISTELE ELECTORALE COMPLEMENTARE
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): Primarul
prin dispoziție scrisă, soluționează întâmpinările împotriva omisiunilor, înscrierilor greșite sau a
oricăror erori din listele electorale complementare. PUNCTUL 69 DIN CALENDAR
e)ADUCEREA LA CUNOȘTINȚA PUBLICĂ A NR. CIRCUMSCRIPȚIILOR
ELECTORALE, A DELIMITĂRII ȘI NUMEROTĂRII FIECĂREI SECȚII DE VOTARE ȘI A
SEDIILOR ACESTORA.
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Până cel mai târziu cu 15 de zile înaintea datei votării, respectiv 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): Primarul, cu sprijinul prefectului, prin publicații, în care se indică și
locul de desfășurare a votării, aduce la cunoștința publică numărul circumscripțiilor electorale,
delimitarea și numerotarea fiecărei secții de votare și sediile acestora. PUNCTUL 74 DIN CALENDAR
ART. 13 din Legea nr. 115/2015: „Numărul circumscripţiei electorale se aduce la
cunoştinţă alegătorilor de către primar, odată cu aducerea la cunoştinţă a delimitării şi numerotării
secţiilor de votare”.
f) PRELUAREA BULETINELOR DE VOT.
După tipărirea buletinelor de vot, începând cu 22 septembrie 2020 (art. 61 alin. 1 din Legea
nr. 115/2015 cu modificările și completările ulterioare): Primarul împreună cu președintele biroului
electoral de circumscripție, preia de la prefect buletinele de vot, pe baza procesului verbal.
PUNCTUL 79 DIN CALENDAR
g) PUNEREA LA DISPOZIȚIE A UNUI EXTRAS DIN REGISTRUL ELECTORAL
Până cel mai târziu cu 5 zile înaintea datei alegerilor, dar nu mai târziu de 24 de ore de la
solicitare, 22 septembrie (art. 17 alin. 2 din Legea nr. 115/2015 2015 cu modificările și completările
ulterioare, precum și art. 2 alin. 3 din Legea nr. 84/2020): PRIMARUL, la cererea și pe cheltuiala
competitorilor electorali, pe suport electronic sau pe suport hârtie, pune 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 UAT, respectiv numele, prenumele, data nașterii și domiciliul acestora.
PUNCTUL 80 DIN CALENDAR.
h) RADIEREA DIN LISTA ELECTORALĂ COMPLEMENTARĂ A CETĂȚENILOR
UNIUNII EUROPENE CARE ȘI-AU PIERDUT DREPTURILE ELECTORALE
În termen de 3 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești, până cel 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): Primarul radiază din lista electorală
complementară cetățenii Uniunii Europene care și-au pierdut drepturile electorale. PUNCTUL 90 DIN
CALENDAR
i)TIPĂRIREA LISTELOR ELECTORALE PERMANENTE ȘI A COPIILOR DE PE LISTELE
ELECTORALE COMPLEMENTARE
Până cel târziu cu 2 zile înaintea datei alegerilor, respectiv 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): Primarul împreună cu formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General
pentru Imigrări tipărește listele electorale permanente actualizate și copii de pe listele electorale
complementare. PUNCTUL 91 CALENDAR
ART. 16 din Legea nr. 115/2015:
(1) Listele electorale permanente se întocmesc, se tipăresc şi se actualizează conform Legii
nr. 35/2008*), cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Dispoziţiile din Legea nr. 35/2008*), cu modificările şi completările ulterioare, privind
întâmpinările şi contestaţiile împotriva omisiunilor, a înscrierilor greşite şi a oricăror erori din liste se
aplică în mod corespunzător.
(3) Listele electorale permanente se întocmesc, se tipăresc şi se pun la dispoziţia
birourilor electorale ale secţiilor de votare de către primari, până cel mai târziu în
preziua alegerilor, conform Legii nr. 35/2008*), cu modificările şi completările ulterioare.
j)PREDAREA MATERIALELOR CĂTRE BIROUL ELECTORAL AL SECȚIEI DE VOTARE
În preziua alegerilor, respectiv 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: Primarul predă
următoarele materiale electorale biroului electoral al secției de votare: un exemplar al listei
electorale permanente, 2 exemplare ale copiei de pe lista electorală complementară, formularele
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listelor electorale suplimentare, buletinele de vot, ștampila de control, ștampilele cu mențiunea
votat, timbrele autocolante, pe bază de proces verbal. PUNCTUL 98 CALENDAR.
k)INTERZICEREA COMERCIALIZĂRII ȘI A CONSUMULUI BĂUTURILOR
ALCOOLICE
Interzicerea în ziua votării a comercializării şi consumului băuturilor alcoolice în
spaţiul de protecţie al secţiei de votare potrivit art. 81 alin. 5 din Legea nr. 115/2015:
„Comercializarea sau consumul de băuturi alcoolice pe o distanţă de 500 de metri în jurul localului
secţiei de votare este interzisă.”

-

-

2. Măsuri prevăzute de:
HG Nr. 577/din 22 iulie 2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei

organizări şi desfăşurări a alegerilor locale din anul 2020,
LEGEA Nr. 135/din 16 iulie 2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru
autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, precum şi a unor măsuri
pentru buna organizare şi desfăşurare a acestora,
Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale,
pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor
locali

a) propuneri de informaticieni
ART. 4 din HG nr. 577/2020:
(1) Din personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripţie comunală,
municipală şi orăşenească, precum şi al birourilor electorale de circumscripţie a sectoarelor
municipiului Bucureşti, propus de primari, vor face parte în mod obligatoriu informaticieni,
după cum urmează:
a) cel puţin un informatician pentru fiecare birou electoral de circumscripţie comunală;
b) cel puţin doi informaticieni pentru fiecare birou electoral de circumscripţie orăşenească şi
municipală;
c) cel puţin patru informaticieni pentru fiecare birou electoral de circumscripţie a sectorului
municipiului Bucureşti.
(2) Informaticienii prevăzuţi la alin. (1) asigură asistenţă tehnică pentru operaţiunile informatice
curente ale birourilor electorale de circumscripţie, operează aplicaţiile informatice necesare
centralizării electronice a datelor din procesele-verbale şi sprijină activitatea centrelor de intervenţie
operativă prevăzute la art. 6 alin. (2).
(3) Informaticienii prevăzuţi la alin. (1) vor fi desemnaţi în aparatul tehnic auxiliar al birourilor
electorale de circumscripţie numai pe baza avizului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.
(4) Informaticienii prevăzuţi la alin. (1) primesc, pe bază de proces-verbal, de la reprezentanţii
Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, echipamentele informatice necesare îndeplinirii atribuţiilor
care le revin.
(5) În situaţia în care personalul aparatelor de specialitate ale primarilor şi al serviciilor publice de
interes local este insuficient pentru a asigura informaticienii necesari conform alin. (1), vor putea fi
desemnate ca informaticieni şi alte persoane propuse de primar.
(6) Prin informatician, în sensul prezentei hotărâri, se înţelege persoană cu abilităţi în domeniul
tehnologiei informaţiei.
(8) Publicitatea actelor adoptate de birourile electorale de circumscripţie se asigură
prin intermediul paginilor de internet ale autorităţilor administraţiei publice locale.
b) Atribuțiile primarilor
ART. 7 din HG nr. 577/2020:
(1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale iau măsurile necesare pentru a pune
la dispoziţia primarilor spaţii în vederea organizării de secţii de votare, precum şi pentru
sprijinirea cu personal a operaţiunilor tehnice la secţiile de votare.
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(2) Spaţiile puse la dispoziţia primarilor în conformitate cu alin. (1) nu vor face
parte din unităţile de asistenţă medicală cu paturi sau de asistenţă medicală primară şi
ambulatorie de specialitate.
(3) Ministerul Sănătăţii va lua măsurile necesare pentru asigurarea asistenţei medicale la
secţiile de votare.
(4) Ministerul Sănătăţii asigură materiale dezinfectante pentru sediile secţiilor de votare
şi coordonează prin direcţiile de sănătate publică acţiunile de dezinfecţie a sediilor secţiilor de
votare efectuate cu sprijinul instituţiilor prefectului şi al primarilor înaintea începerii activităţii
birourilor electorale ale secţiilor de votare şi după finalizarea acesteia.
ART. 10 alin. 5 din HG nr. 577/2020: „Primarii asigură, sub coordonarea
prefecţilor, sediile şi dotarea tehnico-materială ale birourilor electorale de
circumscripţie comunală, orăşenească, municipală şi de sector al municipiului
Bucureşti.”
ART. 112 alin. (2) din Legea nr. 115/2015: „Sediul, dotarea şi cheltuielile Biroului
Electoral Central se asigură de către Guvern. Sediile şi dotarea birourilor electorale de circumscripţie
judeţeană şi, după caz, ale birourilor electorale judeţene se asigură de către primarii municipiilor
reşedinţă de judeţ, împreună cu preşedinţii consiliilor judeţene şi cu prefecţii, iar cele ale
birourilor electorale de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală şi de sector al
municipiului Bucureşti, precum şi cele ale secţiilor de votare, de către primar, împreună
cu prefecţii.”
ART. 10 din Legea nr. 135/2020: „La alegerile pentru autorităţile administraţiei publice
locale din anul 2020, primarii pot asigura personal tehnic necesar pentru sprijinirea
activităţii birourilor electorale ale secţiilor de votare.”
ART. 11 din HG nr. 577/2020: „Primarii duc la îndeplinire următoarele măsuri
tehnice principale:
a) întocmesc şi tipăresc listele electorale permanente;
b) întocmesc şi tipăresc listele electorale complementare şi copiile de pe listele electorale
complementare;
c) tipăresc tipizatele listelor electorale suplimentare şi ale extrasului de pe lista electorală
permanentă, copia de pe lista electorală complementară şi lista suplimentară;
d) asigură urnele de vot, urnele speciale şi cabinele de vot;
e) asigură dotarea tehnico-materială a sediilor secţiilor de votare, precum şi dotarea grupurilor
sanitare ale acestora cu materiale destinate igienei personale, precum săpun, prosoape de hârtie şi
uscătoare de mâini;
f) asigură materiale de protecţie sanitară pentru desfăşurarea activităţii birourilor electorale de
circumscripţie comunală, orăşenească, municipală şi de sector al municipiului Bucureşti;
g) informează alegătorii privind delimitarea secţiilor de votare şi sediile acestora;
h) asigură locurile speciale de afişaj electoral şi amplasarea de panouri electorale;
i) asigură tuşul, tuşierele şi celelalte materiale necesare votării;
j) acordă sprijin reprezentanţilor Serviciului de Telecomunicaţii Speciale pentru instalarea
echipamentelor şi furnizarea serviciilor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b), d) şi 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) şi e), precum şi protecţia fizică a acestora”;
ART. 17 alin. (1) din Legea nr. 115/2015: „Primarii asigură condiţiile necesare
consultării de către alegători a Registrului electoral la sediul primăriei.
(2) Până cel mai târziu cu 10 zile înaintea datei alegerilor, dar nu mai târziu de 24 de ore de
la solicitare, primarii sunt obligaţi să pună la dispoziţia partidelor politice, alianţelor politice,
alianţelor electorale şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la
alegeri, la cererea şi pe cheltuiala acestora, un extras din Registrul electoral*), cuprinzând alegătorii
din respectiva unitate administrativ-teritorială, respectiv numele, prenumele, data naşterii şi
domiciliul, pe suport electronic sau pe suport hârtie.”
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ART. 13 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice

locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali: „Numărul
circumscripţiei electorale se aduce la cunoştinţă alegătorilor de către primar, odată cu
aducerea la cunoştinţă a delimitării şi numerotării secţiilor de votare.”

ART. 12 alin. 5 din HG nr. 577/2020: „Primarii, prin aparatele de specialitate ale
acestora, vor sprijini Autoritatea Electorală Permanentă la distribuirea şi/sau difuzarea
materialelor de informare prevăzute la alin. (2) (Alin. 2: Autoritatea Electorală Permanentă ia

măsuri pentru informarea şi/sau instruirea membrilor birourilor electorale, a celorlalţi participanţi la
procesul electoral, precum şi a alegătorilor, prin realizarea, distribuirea şi/sau difuzarea de publicaţii,
ghiduri, broşuri, pliante, producţii audiovideo.)

ART. 3 din HG nr. 577/2020:
(1) Ministerul Sănătăţii distribuie, prin intermediul instituţiilor prefectului, către primari,
materiale dezinfectante pentru sediile secţiilor de votare.
(2) Instituţiile prefectului cu sprijinul primarilor asigură, prin personalul desemnat, odată cu
predarea materialelor necesare desfăşurării procesului electoral, predarea către preşedinţii birourilor
electorale ale secţiilor de votare a măştilor de protecţie ce vor fi utilizate de către membrii birourilor
electorale ale secţiilor de votare şi operatorii de calculator ai acestora.
(3) Măştile de protecţie vor fi depozitate împreună cu materialele necesare desfăşurării procesului
electoral, urmând să fie utilizate de membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi operatorii
de calculator în conformitate cu normele emise de autorităţile medicale competente.
(4) În zilele de 26 şi 27 septembrie 2020, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare se va
asigura că membrii biroului electoral al secţiei de votare şi operatorii de calculator primesc şi
utilizează, pe durata activităţilor desfăşurate în localul de vot, măşti de protecţie.
(5) Fiecare membru al biroului electoral al secţiei de votare şi operator de calculator
beneficiază, de regulă, de câte 5 măşti de protecţie şi 5 perechi de mănuşi.
(6) Instituţiile prefectului cu sprijinul primarilor asigură, prin personalul tehnic al
birourilor electorale ale secţiilor de votare, distribuirea a câte unei măşti de protecţie
fiecărei persoane acreditate, delegat acreditat şi alegător care se prezintă la secţia de
votare.
(7) Instituţiile prefectului asigură distribuirea pentru ziua votării a câte unei măşti de
protecţie fiecărei persoane care face parte din personalul de pază sau din personalul
tehnic al birourilor electorale ale secţiilor de votare.

(8) Materialele de protecţie sanitară neutilizate se predau instituţiilor prefectului, cu sprijinul
primarilor, prin intermediul personalului desemnat prevăzut la alin. (2). Instituţiile prefectului
predau materialele de protecţie sanitară neutilizate Ministerului Sănătăţii.

ART. 6 din Legea nr. 135/2020:
„Membrii birourilor electorale, personalul tehnic auxiliar, persoanele acreditate, delegaţii
acreditaţi, operatorii de calculator, personalul de pază şi alegătorii pot primi, în mod gratuit,
materiale de protecţie sanitară, în condiţiile stabilite prin hotărârea Guvernului privind măsurile
tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor locale, prevăzută la art. 2 alin. (2) din
Legea nr. 84/2020, în vederea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19.
„Materialele de protecţie sanitară prevăzute la alin. (1), precum şi igiena şi
dezinfecţia localurilor de vot se asigură de Ministerul Sănătăţii, iar transportul şi
distribuirea acestora se asigură prin grija Ministerului Afacerilor Interne şi a instituţiilor
prefectului, cu sprijinul primarilor.”
3) Drepturile personalului care participă la organizarea și desfășurarea
procesului electoral, potrivit Legii nr. 135/2020 privind stabilirea datei

alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020,
precum şi a unor măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a acestora:
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Nr.
crt.

Funcția ocupată

1.

preşedinţii birourilor
electorale ale secţiilor de
votare din ţară şi locţiitorii
acestora
Ceilalţi membri ai birourilor o indemnizaţie
electorale ale secţiilor de
de 150 lei
votare din ţară
operatorii de calculator
o indemnizaţie
de 250 lei

2.
3.

drepturile
bănești pentru
fiecare zi de
activitate
o indemnizaţie
de 250 lei

4.

Informaticienii

o indemnizaţie
de 100 lei

5.

Membrii birourilor electorale,
statisticienii, informaticienii,
operatorii de calculator ai
secţiilor de votare

6.

Președinții birourilor
electorale de circumscripție
comunală, orășenească,
municipală și locțiitorii
acestora
Ceilalți membri ai birourilor
electorale de circumscripție
Personalul tehnic auxiliar
necesar pentru sprijinirea
activității birourilor electorale
ale secțiilor de votare,
asigurat de primari

O indemnizaţie
de protocol de
20 lei de
persoană pentru
apă, cafea şi
gustări.
O indemnizație
de 200 lei

7.
8.

9.

10.

O indemnizație
de 100 lei
O indemnizație
de 100 lei

perioada maximă ce se poate plăti

dar nu mai mult de 5 zile pentru primul
tur de scrutin şi de 3 zile pentru al doilea
tur de scrutin
dar nu mai mult de 5 zile pentru primul
tur de scrutin şi de 3 zile pentru al doilea
tur de scrutin
dar nu mai mult de 5 zile pentru primul
tur de scrutin şi de 3 zile pentru al doilea
tur de scrutin
dar nu mai mult de 5 zile pentru primul
tur de scrutin şi de 3 zile pentru al doilea
tur de scrutin
Pentru fiecare zi de activitate, pe baza
listei de prezență

Plata se face pe baza listelor de prezență

Plata se face pe baza listelor de prezență
Pentru fiecare zi de activitate, pe baza
listelor de prezență

Membrii birourilor electorale au dreptul să primească la cerere o zi liberă plătită de la
ale secţiilor de votare din locul de muncă, în ziua următoare datei votării, pe
ţară
baza adeverinţei eliberate în acest sens de către
biroul electoral judeţean
Membrii birourilor electorale decontarea cheltuielilor de transport
ale secţiilor de votare din
ţară
și
operatorii
de
calculator
a) Drepturi izvorâte din Legea nr. 115/2015, republicată, cu modificările și
completările ulterioare

ART. 121
(1) Autoritatea Electorală Permanentă, Ministerul Afacerilor Interne, Institutul Naţional de
Statistică, prefecţii, preşedinţii consiliilor judeţene şi primarii asigură personalul tehnic auxiliar
necesar pentru sprijinirea activităţii birourilor şi oficiilor electorale.
(2) Personalul tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central este asigurat de către Autoritatea
Electorală Permanentă, Ministerul Afacerilor Interne şi Institutul Naţional de Statistică.
(2^1) Personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripţie judeţeană este
asigurat de către Autoritatea Electorală Permanentă, prefecţi şi Institutul Naţional de Statistică,
acesta putând fi suplimentat acolo unde este necesar cu personal asigurat de către preşedinţii
consiliilor judeţene şi primari, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.
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(2^2) Personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripţie
comunală, municipală şi orăşenească, precum şi al oficiilor electorale de sector este
asigurat de către primari, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.
(2^3) Pe perioada cât funcţionează birourile şi oficiile electorale, membrii acestora,
statisticienii, personalul tehnic auxiliar şi operatorii de calculator desemnaţi de Autoritatea Electorală
Permanentă se consideră detaşaţi.
(2^4) Pe toată perioada exercitării atribuţiilor privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor
pentru autorităţile administraţiei publice locale, autorităţile şi instituţiile publice la care sunt angajate
persoanele prevăzute la alin. (2^3) le asigură acestora plata drepturilor salariale, a indemnizaţiilor
de detaşare, a altor diurne decât cele prevăzute la alin. (2^3), precum şi a oricăror alte drepturi
băneşti cuvenite, potrivit legii, din surse de la bugetul de stat.
(3) Persoanele acreditate şi delegaţii acreditaţi pot asista la operaţiunile electorale numai
dacă prezintă actul de acreditare. Ei nu pot interveni în niciun mod în organizarea şi desfăşurarea
alegerilor, având numai dreptul de a sesiza preşedintele biroului electoral în cazul constatării unor
neregularităţi. Orice act de propagandă pentru sau împotriva unui partid politic, unei alianţe politice,
alianţe electorale ori candidat independent sau încercarea de a influenţa opţiunea alegătorului,
precum şi încălcarea în orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sancţiunilor legale,
anularea acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea, iar în ziua votării,
îndepărtarea imediată a persoanei respective din secţia de votare. Îndepărtarea din localul secţiei de
votare se realizează de către personalul care asigură paza secţiei de votare numai la solicitarea
preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare.
b) Drepturi izvorâte din Legea nr. 135/2020 din 16 iulie 2020 privind stabilirea

datei alegerilor pentru autoritățile publice locale din anul 2020, precum și a
unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestora

ART. 10
La alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, primarii pot asigura
personal tehnic necesar pentru sprijinirea activităţii birourilor electorale ale secţiilor de
votare.
ART. 11
(1) La alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, pentru activitatea
desfăşurată în cadrul organismelor electorale şi pentru suportul tehnic al acestora se acordă
următoarele indemnizaţii:
a) 250 de lei pe zi de activitate pentru preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare,
locţiitorii acestora şi operatorii de calculator;
b) 150 de lei pe zi de activitate pentru membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare, alţii
decât cei prevăzuţi la lit. a);
c) 250 de lei pe zi de activitate pentru preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie
judeţeană şi preşedintele biroului electoral de circumscripţie a municipiului Bucureşti, pentru
locţiitorii acestora, precum şi pentru membrii birourilor electorale de circumscripţie judeţeană şi
membrii biroului electoral de circumscripţie a municipiului Bucureşti;
d) 200 de lei pe zi de activitate pentru preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie
comunală, orăşenească, municipală şi de sector al municipiului Bucureşti, precum şi pentru locţiitorii
acestora;
e) 100 de lei pe zi de activitate pentru membrii birourilor electorale de circumscripţie, alţii decât
cei prevăzuţi la lit. d);
f) 100 de lei pe zi de activitate pentru personalul tehnic prevăzut la art. 10;
g) 100 de lei pe zi de activitate pentru personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale de
circumscripţie, pentru membrii comisiilor tehnice judeţene şi pentru membrii comisiei tehnice a
municipiului Bucureşti;
(2) Plata indemnizaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) - e) şi g) se suportă din bugetul de stat, prin
bugetul Ministerului Afacerilor Interne, pentru instituţiile prefectului.
(3) Plata indemnizaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. f) se suportă din bugetele
comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti sau judeţelor, după caz.
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(4) Plata indemnizaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. h) şi i) se suportă din bugetul de stat, prin
bugetul Autorităţii Electorale Permanente.
(5) Primirea indemnizaţiilor prevăzute la alin. (1) nu afectează dreptul de a primi alte diurne,
indemnizaţii, pensii sau alte drepturi băneşti cuvenite în baza unor legi speciale.
(6) Indemnizaţiile prevăzute la alin. (1) reprezintă venituri din alte surse în sensul art. 114 din
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi sunt exceptate
de la plata contribuţiilor sociale, pentru acestea datorându-se şi virându-se numai impozitul pe venit
potrivit legii.
(7) Plata indemnizaţiilor prevăzute la alin. (1) se face pe baza listelor de prezenţă întocmite în
condiţiile stabilite prin hotărârea Guvernului privind cheltuielile necesare pregătirii şi desfăşurării în
bune condiţii a alegerilor locale, prevăzută la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 84/2020.
(8) Membrii birourilor electorale, operatorii de calculator, personalul tehnic auxiliar, precum şi
personalul Ministerului Afacerilor Interne care aplică măsuri de menţinere şi asigurare a ordinii şi
liniştii publice la aceste birouri şi la sediile Autorităţii Electorale Permanente au dreptul la o
indemnizaţie de protocol de 20 de lei de persoană pentru apă, cafea şi gustări pentru
fiecare zi de activitate.
(9) Membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi operatorii de calculator ai
acestora au dreptul să primească, la cerere, o zi liberă plătită de la locul de muncă, în ziua
următoare zilei votării, pe baza adeverinţei eliberate în acest sens de către biroul electoral de
circumscripţie sau Autoritatea Electorală Permanentă, după caz.
(10) Prin derogare de la prevederile art. 61 şi 155 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi
completările ulterioare, indemnizaţia de protocol prevăzută la alin. (8) este venit neimpozabil şi este
exceptată de la plata contribuţiilor sociale.
(11) Membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi operatorii de calculator ai acestora
primesc indemnizaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) pentru 5 zile de activitate la primul tur de
scrutin, respectiv pentru 3 zile de activitate la turul de scrutin organizat conform art. 39 alin. (1) lit.
h), art. 101 alin. (3) şi art. 101^1 alin. (3) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările
ulterioare.
(12) La alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020,
candidaţii nu pot fi desemnaţi operatori de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor
de votare.
c)

Cheltuieli prevăzute de HG Nr. 578/din 22 iulie 2020 privind stabilirea

cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale
din anul 2020

ART. 12 alin. (1) „Municipiile, oraşele, comunele şi sectoarele municipiului
Bucureşti suportă din bugetul propriu următoarele categorii de cheltuieli:
a) cheltuielile privind întocmirea şi tipărirea listelor electorale permanente;
b) cheltuielile privind întocmirea şi tipărirea listelor electorale complementare şi a copiilor de pe
listele electorale complementare;
c) cheltuielile pentru imprimarea tipizatelor listelor electorale suplimentare şi a extraselor de pe
lista electorală permanentă, copia de pe lista electorală complementară şi lista suplimentară;
d) cheltuielile privind urnele de vot, urnele speciale şi cabinele de vot;
e) cheltuielile pentru confecţionarea şi distribuţia ecusoanelor membrilor birourilor electorale ale
secţiilor de votare;
f) cheltuielile de informare a alegătorilor privind delimitarea secţiilor de votare şi sediile acestora;
g) cheltuielile pentru asigurarea locurilor speciale de afişaj electoral şi amplasarea de panouri
electorale;
h) cheltuielile materiale pentru dotarea şi funcţionarea sediilor birourilor electorale de
circumscripţie municipală, orăşenească şi comunală, precum şi pentru materialele de protecţie
sanitară necesare desfăşurării activităţii acestora;
i) cheltuielile materiale pentru dotarea şi funcţionarea sediilor secţiilor de votare;
j) cheltuielile pentru achiziţionarea tuşului, a tuşierelor şi a altor materiale necesare votării;
k) cheltuielile pentru deplasarea urnei speciale;
l) decontarea cheltuielilor de transport al preşedinţilor birourilor electorale ale
secţiilor de votare, al locţiitorilor acestora şi al operatorilor de calculator la şi de la
Pagină 10 din 11
BG,RD. 2 ex

şedinţele de instruire din localitatea de domiciliu sau reşedinţă, după caz, precum şi în
exercitarea atribuţiilor ce le revin;
m) cheltuieli privind spaţiile în care se organizează instruiri, sesiuni de selecţie şi examene,
potrivit legislaţiei electorale;
n) cheltuielile pentru suportul necesar dezinfectării sediilor secţiilor de votare şi pentru dotarea
grupurilor sanitare ale sediilor secţiilor de votate cu materiale de igienă personală;
o) indemnizaţiile personalului tehnic al birourilor electorale ale secţiilor de votare.
(2) Pentru reducerea cheltuielilor necesare în vederea desfăşurării procesului
electoral, primarii vor utiliza materialele de logistică electorală recuperate de la
alegerile anterioare şi aflate în stare bună.”

Serviciul
Compartimentul
Avizat
Întocmit

Verificarea legalităţii actelor, contencios administrativ, urmărirea aplicării
actelor normative cu caracter reparatoriu, alegeri
Verificarea legalității actelor
Șef serviciu

Consilier juridic

OVIDIU CAZACU

04.08.2020

GINA BOȚOIU
RAMONA DURBACĂ

04.08.2020
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