
INSTRUIREA
PRIMARILOR ŞI SECRETARILOR 

GENERALI
ai unităților administrativ-teritoriale

cu privire la sarcinile ce le revin în vederea 
organizării și desfășurării în bune condiții a 
alegerilor pentru autoritățile administrației 

publice locale din anul 2020



 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;

 LEGEA nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru
organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente;

 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;

 LEGEA nr. 91/2020 privind modificarea 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,
precum și pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei
Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente;

 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;

CONSIDERAŢII GENERALE 
Actele normative care stabilesc cadrul juridic necesar pentru

organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice 
locale din anul 2020



CONSIDERAŢII GENERALE 
Actele normative care stabilesc cadrul juridic necesar pentru

organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autoritățile 
administrației publice locale din anul 2020

 HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 576/2020 pentru aprobarea programului
calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare organizării și desfășurării în
bune condiții a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din
anul 2020;

 HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 577/2020 privind stabilirea măsurilor
tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale din anul
2020;

 HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 578/2020 privind stabilirea cheltuielilor
necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale din anul
2020;

 HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 56/2016 privind numerotarea
circumscripțiilor electorale județene și a circumscripției electorale a
municipiului București pentru alegerile locale;



HOTĂRÂREA AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE nr. 2/2016 pentru
aprobarea modelelor listelor electorale permanente care vor fi folosite la alegerile locale și
parlamentare;

HOTĂRÂREA AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE nr. 3/2016 pentru
aprobarea modelului listei electorale suplimentare care va fi folosit la alegerile locale;

HOTĂRÂREA AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE nr. 4/2016 pentru
aprobarea modelului extrasului de pe lista electorală permanentă, complementară și
suplimentară care va fi folosit la alegerile locale;

 HOTĂRÂREA AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE nr. 8/2016 pentru
aprobarea modelelor cererilor de înscriere în Registrul electoral;

HOTĂRÂREA AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE nr. 11/2016
pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală complementară care va fi folosit la
alegerile locale;

CONSIDERAŢII GENERALE 
Actele normative care stabilesc cadrul juridic necesar pentru

organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autoritățile 
administrației publice locale din anul 2020



HOTĂRÂREA AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE nr. 16/2016
privind condiţiile de aducere la cunoştinţă publică a delimitării şi a numerotării secţiilor
de votare din ţară, precum şi a sediilor acestora;

HOTĂRÂREA AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE nr. 25/2016
privind procedura de eliberare a extraselor din Registrul electoral către formațiunile
politice care participă la alegerile locale;

HOTĂRÂREA AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE nr. 44/2016
privind setul de condiții minimale pe care trebuie să le îndeplinească locațiile în care
funcționează secțiile de votare, precum și dotarea minimală a acestora;

HOTĂRÂREA AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE nr. 19/2017
pentru aprobarea Metodologiei de avizare a actualizării delimitării secțiilor de votare din
țară și a stabilirii sediilor acestora.

CONSIDERAŢII GENERALE 
Actele normative care stabilesc cadrul juridic necesar pentru

organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autoritățile 
administrației publice locale din anul 2020



PRINCIPII DE BAZĂ
[art. 1 alin. (2)-(5) din Legea nr. 115/2015,cu modificările și completările ulterioare]

Consiliile locale și consiliile județene, primarii și președinții consiliilor
județene se aleg prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat.

Consiliile locale și consiliile județene se aleg pe circumscripții electorale,
pe baza scrutinului de listă, potrivit principiului reprezentării proporționale.

 Primarii comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului
București și primarul general al municipiului București, precum și
președinții consiliilor județene se aleg pe circumscripții electorale, prin
scrutin uninominal.

Viceprimarii, precum și vicepreședinții consiliilor județene se aleg prin vot
indirect de către consiliile locale, respectiv consiliile județene.



PRINCIPII DE BAZĂ
[art. 101 alin. (2) și (3), art. 1011 alin. (2) și (3), art. 102 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările 

ulterioare]

 Este declarat ales primar candidatul care a întrunit cel mai mare număr de voturi
valabil exprimate.

 În caz de balotaj se va organiza un nou tur de scrutin la două săptămâni de la primul
tur, la care vor participa doar candidații care se află în această situație.

 Este declarat ales președinte al consiliului județean candidatul care a întrunit cel mai
mare număr de voturi valabil exprimate.

 În caz de egalitate se va organiza un nou tur de scrutin la două săptămâni de la
primul tur, la care vor participa numai candidații care se află în această situație.

 În cazul în care situația de balotaj intervine între 2 candidați la funcția de primar sau
de președinte al consiliului județean, între care urmează să se desfășoare turul al
doilea de scrutin, iar unul dintre aceștia decedează, renunță sau nu mai îndeplinește
condițiile prevăzute de lege pentru a fi ales, nu vor mai avea loc alegeri, biroul
electoral de circumscripție declarându-l primar sau, după caz, președinte al
consiliului județean pe celălalt candidat.



CONSIDERAȚII GENERALE
[art. 3 alin. (3), art. 10 alin. (3) și art. 84 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 2 alin. (1) 

din Legea nr. 84/2020, art. 1 din Legea nr. 135/2020 și pct. 1 din Anexa la HG. Nr.  576/2020]

 Ziua alegerilor pentru autoritățile administrației
publice locale din anul 2020 este duminică, 27
septembrie 2020.

 În ziua de duminică, votarea începe la ora 7,00 și se
încheie la ora locală 21,00.

 Dreptul de vot se exercită numai în comuna, orașul,
municipiul sau subdiviziunea administrativ-teritorială a
municipiului în care alegătorul își are domiciliul sau
reședința, după caz.



 asigură, personal sau prin persoanele desemnate prin dispoziție în acest sens, actualizarea Registrului
electoral;

 comunică biroului electoral de circumscripţie comunală, orăşenească sau municipală, după caz, precum
şi biroului electoral de circumscripţie judeţeană numărul de alegători rezultat din Registrul electoral şi
din listele electorale complementare - termen limită: 8 august 2020;

 asigură locurile speciale de afişaj electoral şi amplasarea de panouri electorale – termen limită: 27
august 2020;

 asigură înscrierea alegătorilor în Registrul electoral cu adresa de reședință, la cererea scrisă a acestora,
formulată până cel mai târziu cu 23 de zile înaintea datei scrutinului și pe baza actului de identitate –
termen limită: 4 septembrie 2020;

 actualizează listele electorale complementare – termen limită: 4 septembrie 2020
 eliberează formațiunilor politice care participă la alegeri, la cererea și pe cheltuiala acestora, extrasul din

Registrul electoral – termen limită: 22 septembrie 2020;
 preiau de la prefect, împreună cu președintele biroului electoral de circumscripție, buletinele de vot –

termen limită: 22 septembrie 2020

PRIMARII 
duc la îndeplinire următoarele măsuri tehnice principale:

[art. 20 alin. (3) și art. 26 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare,  art. 17 alin. (2) , art. 18 
alin. (1), art. 20 , art. 61 alin. (1), art. 79 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare  și  art. 11 

din HG nr.  577/2020]



 întocmesc şi tipăresc listele electorale permanente – termen limită: 25 septembrie
2020;

 întocmesc şi tipăresc listele electorale complementare şi copiile de pe listele
electorale complementare – termen limită: 25 septembrie 2020;

 tipăresc tipizatele listelor electorale suplimentare şi ale extrasului de pe lista
electorală permanentă, copia de pe lista electorală complementară şi lista
suplimentară;

 asigură urnele de vot, urnele speciale şi cabinele de vot;

PRIMARII 
duc la îndeplinire următoarele măsuri tehnice principale:

[art. 16 alin. (1), art. 22 alin. (5) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 10  alin. (6) și art. 11 din 
HG nr.  577/2020]



 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;

 asigură sediile și dotarea tehnico-materială ale birourilor electorale de circumscripție
comunală, orășenească, municipală și de sector al municipiului București;

 asigură materiale de protecție sanitară pentru desfășurarea activității birourilor
electorale de circumscripție comunală, orășenească, municipală și de sector al
municipiului București;
 Ministerul Sănătății distribuie, prin intermediul instituțiilor prefectului, către primari, materiale

dezinfectante pentru sediile secțiilor de votare.
 Ministerul Sănătății va lua măsurile necesare pentru asigurarea asistenței medicale la secțiile de votare.
 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.

PRIMARII 
duc la îndeplinire următoarele măsuri tehnice principale:

[art. 26 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 3 alin. (1), art. 7 alin. (3) și (4) și art. 11 
din HG nr.  577/2020]



 actualizează delimitarea secţiilor de votare şi stabilirea sediilor acestora, cu avizul
conform al Autorității Electorale Permanente;

 aduc la cunoştinţă publică, cu ajutorul prefecţilor, delimitarea şi numerotarea
fiecărei secţii de votare din ţară, precum şi sediile acestora – termen limită: 12
septembrie 2020;

 informează alegătorii privind delimitarea secţiilor de votare şi sediile acestora;
 asigură tuşul, tuşierele şi celelalte materiale necesare votării;

PRIMARII 
duc la îndeplinire următoarele măsuri tehnice principale:

[art. 20 alin. (5) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, și  art. 11 din HG nr.  577/2020]



 acordă sprijin reprezentanţilor Serviciului de Telecomunicaţii Speciale pentru instalarea
echipamentelor şi furnizarea serviciilor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b), d) și e) din HG nr.
577/2020;

 asigură, prin personalul desemnat, primirea pe bază de proces-verbal a echipamentelor
instalate pentru asigurarea serviciilor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b), d) și e) din HG nr.
577/2020, precum şi protecţia fizică a acestora.

 prin aparatele de specialitate ale primăriilor, sprijină Autoritatea Electorală Permanentă la
distribuirea şi/sau difuzarea materialelor de informare şi/sau instruirea membrilor birourilor
electorale, a celorlalţi participanţi la procesul electoral, precum și a alegătorilor.

 Acordă sprijin prefecților pentru exercitarea atribuțiilor cu caracter electoral ce le revin

potrivit legii:

 Sprijină prefectul în distribuirea 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;

 Sprijină prefectul în distribuirea către fiecare persoană acreditată, delegat acreditat
care se prezintă la secția de votarea a câte o mască de protecție.

PRIMARII 
duc la îndeplinire următoarele măsuri tehnice principale:

[art. 3 alin. (2) și (6)  și art. 11 din HG nr.  577/2020]



LISTELE ELECTORALE
[art. 16 alin. (1), art. 18 alin. (4), art. 21, art. 22 alin. (5) și art. 91 alin. (2) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și 

completările ulterioare]

La alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2020 se utilizează
următoarele tipuri de liste electorale:

 LISTE ELECTORALE PERMANENTE;

 LISTE ELECTORALE SUPLIMENTARE;

LISTA ELECTORALĂ COMPLEMENTARĂ ȘI COPIILE DE PE
LISTELE ELECTORALE COMPLEMENTARE;

EXTRAS de pe lista electorală permanentă, copia listei electorale
complementare sau de pe lista suplimentară existente la secția respectivă.



LISTELE ELECTORALE 
PERMANENTE

[art. 16 alin. (1), art. 18 alin. (1) și (3) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, art . 49 alin. (1) și 
(5) și art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020 pct . 91 din Anexa la HG nr. 576/2020]

Listele electorale permanente din țară se întocmesc și se tipăresc de către
primari, pe secții de votare, pe baza datelor și informațiilor cuprinse în Registrul electoral
până cel târziu cu 2 zile înaintea datei alegerilor, 25 septembrie 2020.

Acestea se semnează de către primar și de secretarul general al unității
administrativ-teritoriale. Un exemplar se păstrează de secretarul general al unității
administrativ-teritoriale, iar un exemplar se predă birourilor electorale ale secțiilor de
votare.



LISTELE ELECTORALE 
PERMANENTE

[art. 18 alin. (1) și (3) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, pct 67 din HG  nr. 576/2020]

Până cel mai târziu cu 23 de zile înaintea datei scrutinului, respectiv până la data de
4 septembrie 2020, cetățenii cu drept de vot care și-au stabilit reședința în circumscripția
electorală în care au loc alegeri pot solicita primarului, pe baza actului de identitate, înscrierea
în Registrul electoral cu adresa de reședință pentru scrutinul respectiv.

Persoanele care au făcut cerere în acest sens vor figura numai în listele electorale
permanente ale circumscripției electorale unde își au reședința.

ATENȚIE!
În vederea tipăririi celor 2 exemplare ale listelor electorale permanente, PRIMARII trebuie să asigure
existența următoarelor resurse:
 Umane: operator/operatori în Registrului electoral;
 Materiale: echipamente IT (PC, imprimantă, conexiune internet, etc.), consumabile (toner, hârtie,
plicuri, etc.)



LISTA ELECTORALĂ COMPLEMENTARĂ ȘI 
COPIILE DE PE LISTELE ELECTORALE 

COMPLEMENTARE
[art. 21 alin. (1),(3)  și (4)din  Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare și pct. 68 din HG nr. 576/2020]

 Listele electorale complementare au caracter permanent şi îi cuprind pe toţi

cetăţenii Uniunii Europene cu drept de vot care se află în evidenţele Inspectoratului

General pentru Imigrări şi au domiciliul sau reşedinţa în localitatea pentru care se

întocmeşte lista.

 Listele electorale complementare se întocmesc în două exemplare originale şi se

semnează de primar, de secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale

şi de şeful formaţiunii teritoriale a Inspectoratului General pentru Imigrări.

Listele electorale complementare se păstrează în registre speciale, cu file

detaşabile.

 Primarul, împreună cu formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru

Imigrări, actualizează listele electorale complementare, până cel târziu la data de

4 septembrie 2020.



LISTA ELECTORALĂ COMPLEMENTARĂ ȘI 
COPIILE DE PE LISTELE ELECTORALE 

COMPLEMENTARE
[art. 21 alin. (6)  și (7), art. 22 alin. (3) din  Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare , art. 2 alin. (3) 

din Legea nr. 84/2020] și, pct. 90 din HG nr. 576/2020]

 Persoanele care și-au pierdut drepturile electorale se radiază din lista electorală

complementară în temeiul comunicării făcute primarului de către instanța de judecată, în

termen de 3 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești – termen limită: 25

septembrie 2020.

 În cazul în care nu mai îndeplinesc condiţiile de exercitare a dreptului de vot

prevăzute de prezenta lege sau dacă solicită expres radierea lor din listele electorale

prin cerere scrisă adresată primarului, precum şi în caz de deces, cetăţenii Uniunii

Europene sunt radiaţi de către primar din listele electorale complementare.

 În caz de deces, radierea cetăţenilor Uniunii Europene din listele electorale complementare

se face pe baza comunicării efectuate de către Inspectoratul General pentru Imigrări.

 Întâmpinările împotriva omisiunilor, înscrierilor greșite sau oricăror erori din liste se fac

în scris și se depun la primar. Primarul este obligat să se pronunțe, în scris, în cel mult

2 zile de la data înregistrării întâmpinării.



LISTA ELECTORALĂ COMPLEMENTARĂ ȘI 
COPIILE DE PE LISTELE ELECTORALE 

COMPLEMENTARE
[art. 22 alin. (5)-(7) din  Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare]

• Primarii, împreună cu formaţiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru

Imigrări, realizează copii de pe listele electorale complementare, în 3 exemplare.

 Copiile de pe listele electorale complementare cuprind numele şi prenumele alegătorului,

data şi locul naşterii, statul membru de origine, adresa la care locuieşte în România,

numărul circumscripţiei electorale, numărul secţiei de votare şi o rubrică destinată

semnăturii alegătorului.

 Copiile de pe listele electorale complementare se semnează de primar, de secretarul

general al unității administrativ – teritoriale şi de şeful formaţiunii teritoriale a

Inspectoratului General pentru Imigrări.

 Copiile de pe listele electorale complementare se înaintează de către primar, pe bază de

proces-verbal, în două exemplare, birourilor electorale ale secţiilor de votare până cel

târziu cu 2 zile înaintea datei alegerilor, 25 septembrie 2020.

 Un exemplar al copiei de pe lista electorală complementară se păstrează de către primar.



LISTA ELECTORALĂ COMPLEMENTARĂ ȘI 
COPIILE DE PE LISTELE ELECTORALE 

COMPLEMENTARE
[art. 22 alin. (8)-(9) din  Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare]

 Orice neconcordanţă între lista electorală complementară şi copia de pe lista electorală

complementară se soluţionează de primar, de îndată, pe baza datelor cuprinse în lista

electorală complementară.

 Orice modificare intervenită în lista electorală complementară, după trimiterea copiilor

la biroul electoral al secţiei de votare, se comunică acestuia de către primar, în termen

de cel mult 24 de ore.



EXTRAS DE PE LISTA ELECTORALĂ PERMANENTĂ, COPIA LISTEI 
ELECTORALE COMPLEMENTARE SAU DE PE LISTA ELECTORALĂ 

SUPLIMENTARĂ
[art. 91 alin. (2) din  Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare)]

• Se utilizează la votarea cu urna specială.

• Extrasul se semnează de către preşedintele biroului
electoral al secţiei de votare şi se ştampilează, iar
persoanele cuprinse în aceste extrase trebuie să fie radiate
din celelalte liste existente la secţie.



RADIEREA DIN 
REGISTRUL ELECTORAL
[art. 26 alin. (1) și art. 36 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare]

Radierea din Registrul electoral a unei persoane se face în caz de:

 deces;
 pierdere a cetăţeniei române;
 interzicere a exercitării dreptului de a alege;
 punere sub interdicţie.

Persoanele autorizate să efectueze operațiuni în Registrul
electoral cuprinzând cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în
ţară sunt primarii sau persoanele desemnate de către primari,
prin dispoziție, conform legii.



RADIEREA DIN 
REGISTRUL ELECTORAL

[art. 37 alin. (1) și (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare]

RADIEREA ÎN CAZ DE DECES

Radierea alegătorilor cu domiciliul în România din Registrul electoral în
caz de deces se face din oficiu, pe baza actelor sau comunicărilor oficiale, ori la
cererea persoanei interesate, pe baza certificatului de deces, numai de către
persoanele autorizate.

Radierea din oficiu a alegătorilor decedaţi cu domiciliul în România se face
de către persoanele autorizate din unitatea administrativ-teritorială în a cărei rază
teritorială s-a întocmit actul de deces, inclusiv pentru alegătorii care nu au domiciliul
în unitatea administrativ-teritorială respectivă, în termen de 48 de ore de la data
emiterii actului de deces.



RADIEREA DIN 
REGISTRUL ELECTORAL

[art. 37 alin. (3) și (4) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare]

RADIEREA ÎN CAZ DE DECES

Radierea din oficiu a alegătorilor decedaţi cu domiciliul în România se
poate realiza şi pe baza comunicării Autorităţii Electorale Permanente
efectuate prin intermediul Registrului electoral.

Orice persoană interesată poate solicita primarului unităţii administrativ-
teritoriale în a cărei rază teritorială alegătorul decedat cu domiciliul în România a
avut ultimul domiciliu radierea acestuia din Registrul electoral, pe baza unei
cereri scrise, datate şi semnate, însoţite de certificatul de deces în copie, depuse
personal sau prin poştă. Radierea se realizează în termen de cel mult 5 zile
lucrătoare de la data înregistrării cererii.



RADIEREA DIN 
REGISTRUL ELECTORAL

[art. 37 alin. (5) și (6) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare]

RADIEREA ÎN CAZ DE DECES

Orice persoană interesată poate adresa primarului o sesizare scrisă,
datată şi semnată, privind cazul în care în listele electorale permanente se
regăseşte un alegător decedat cu ultimul domiciliu în unitatea administrativ-
teritorială respectivă. Cererea va cuprinde numele, prenumele şi codul numeric
personal al persoanei decedate sau alte date relevante privind identitatea persoanei
decedate.

În acest caz, primarul, prin aparatul de specialitate al acestuia, are obligaţia
de a verifica informaţiile existente în registrul de stare civilă, precum şi în celelalte
evidenţe gestionate. Radierea se realizează, dacă este cazul, în termen de cel mult 10
zile lucrătoare de la data înregistrării sesizării.



RADIEREA DIN 
REGISTRUL ELECTORAL

[art. 37 alin. (7) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare]

RADIEREA ÎN CAZ DE DECES

Radierea alegătorului cu domiciliul în străinătate din
Registrul electoral, în caz de deces, se face, din oficiu, pe baza
actelor sau comunicărilor oficiale sau la cererea persoanei
interesate, pe baza certificatului de deces, în copie, de către
persoanele autorizate sau Autoritatea Electorală Permanentă,
după caz.



RADIEREA DIN 
REGISTRUL ELECTORAL

[art. 38 și art. 39 alin. (1) și (4) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare]

RADIEREA ÎN CAZ DE PIERDERE A CETĂȚENIEI ROMÂNE
La pierderea cetăţeniei române, persoanele care au 18 ani împliniţi sunt radiate din

Registrul electoral, din oficiu, de către Autoritatea Electorală Permanentă, pe baza
comunicării Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie.

RADIEREA ÎN CAZUL INTERZICERII EXERCITĂRII DREPTULUI DE A
ALEGE

În cazul interzicerii exercitării dreptului de a alege, alegătorii sunt radiaţi din
Registrul electoral pe durata pedepsei, din oficiu, de persoana autorizată din unitatea
administrativ-teritorială de domiciliu, în termen de 24 de ore de la data comunicării de către
instanţa judecătorească a copiei de pe dispozitivul hotărârii.

La expirarea duratei pedepsei privind interzicerea exercitării dreptului de a alege,
alegătorii sunt reînscrişi, în mod automat, în Registrul electoral.



RADIEREA DIN 
REGISTRUL ELECTORAL

[art. 39 alin. (2) și (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare]

RADIEREA ÎN CAZUL PUNERII SUB INTERDICȚIE

În cazul punerii sub interdicţie, alegătorii sunt radiaţi din Registrul electoral
din oficiu de persoana autorizată din unitatea administrativ-teritorială de domiciliu pe
baza comunicării prin intermediul Registrului electoral, efectuate de către persoana
autorizată din unitatea administrativ-teritorială unde naşterea celui pus sub interdicţie
judecătorească este înregistrată, în termen de 24 de ore de la data comunicării de către
instanţa judecătorească a copiei legalizate a hotărârii.

Radierea din Registrul electoral a alegătorilor cărora li s-a interzis exercitarea
dreptului de a alege sau care au fost puși sub interdicție se poate realiza de persoana
autorizată din unitatea administrativ-teritorială de domiciliu și pe baza comunicării
acestor cazuri de către Autoritatea Electorală Permanentă prin intermediul Registrului
electoral.



ATENȚIE!

! Înscrierea, cu bună știință, a unui alegător în mai multe liste electorale
permanente, înscrierea în listele electorale a unor persoane fictive ori care nu au
drept de vot, efectuarea de înregistrări sau radieri în Registrul electoral, cu
încălcarea legislației în vigoare, constituie contravenție și se sancționează cu
amendă de la 4.500 lei la 10.000 lei;

! Neefectuarea înregistrărilor ori a radierilor în Registrul electoral la termenele
stabilite de Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare,
constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.500 lei la 4.500
lei.

RADIEREA DIN 
REGISTRUL ELECTORAL

[art. 98 lit. a) și b) și art. 99 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare]



Comunicare număr alegători din 
REGISTRUL ELECTORAL

[art. 20 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020 și pct. 23 
din HG nr. 576/2020]

 Primarii comunică birourilor electorale de circumscripție comunală,
orășenească sau municipală, după caz, precum și biroului electoral de
circumscripție județeană numărul de alegători rezultat din Registrul
electoral și din listele electorale complementare, în termen de 24 de ore de la
constituirea acestora, 8 august 2020.

 Primarii sectoarelor municipiului București comunică numărul total de
alegători atât birourilor electorale de circumscripție de sector, cât și Biroului
Electoral al Municipiului București. Birourile electorale de circumscripție
asigură publicitatea numărului total de alegători prin afișare la sediile acestora.
Autoritatea Electorală Permanentă comunică Biroului Electoral Central numărul
de alegători pentru fiecare circumscripție electorală, în vederea publicării pe
pagina de internet a Biroului Electoral Central.



EXTRASUL DIN REGISTRUL 
ELECTORAL

[art. 17 alin. (1) și (2) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 2 alin. (3) din Legea nr. 
84/2020 , pct. 80 din HG. Nr. 576/2020 și art. 1 alin. (2-(4) din Hotărârea  Autorității Electorale Permanente nr. 25/2016]

 Primarii asigură condițiile necesare consultării de către alegători a Registrului
electoral la sediul primăriei.

 Până cel mai târziu cu 5 zile înaintea datei alegerilor, 22 septembrie 2020, dar nu mai
târziu de 24 de ore de la solicitare, primarii sunt obligați să pună la dispoziția
partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și organizațiilor cetățenilor
aparținând minorităților naționale care participă la alegeri, la cererea și pe cheltuiala
acestora, un extras din Registrul electoral, cuprinzând alegătorii din respectiva unitate
administrativ-teritorială, respectiv numele, prenumele, data nașterii și domiciliul, pe suport
electronic (CD, DVD, stick USB etc.) sau pe suport hârtie.

 Cererea trebuie să fie semnată de către reprezentantul formațiunii politice ori al
organizației locale a acesteia, după caz.

 Punerea la dispoziție a extrasului din Registrul electoral se realizează prin predarea
acestuia, pe bază de proces-verbal, către reprezentantul formațiunii politice sau al
organizației locale a acesteia, desemnat în acest sens.



CIRCUMSCRIPȚII ELECTORALE
[art. 11, art. 12 alin. (1) și art. 13 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare,  art. 20 alin. (4) din 
Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare,  pct. 74 din HG nr. 576/2020, , art. 2 alin. (1) din Legea nr. 

135/2020 și art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020]

 Pentru alegerea consiliilor locale și a primarilor, fiecare comună, oraș, municipiu și subdiviziune
administrativ- teritorială a municipiului constituie o circumscripție electorală.

 Pentru alegerea consiliilor județene, a președintelui consiliului județean și a Consiliului General al
Municipiului București, fiecare județ, respectiv municipiul București, constituie o circumscripție
electorală.

 Numerotarea circumscripțiilor electorale județene și a municipiului București se face prin hotărâre a
Guvernului (a se vedea Hotărârea Guvernului nr. 56/2016).

 Numerotarea circumscripțiilor electorale din fiecare județ, precum și a circumscripțiilor electorale
de sector al municipiului București se face de către prefect, prin ordin, până la data de 30 iulie 2020.

 Numerotarea secțiilor de votare se actualizează de către Autoritatea Electorală Permanentă.

 Numărul circumscripției electorale se aduce la cunoștință alegătorilor de către primar, odată cu
aducerea la cunoștință a delimitării și numerotării secțiilor de votare, până cel târziu cu 15 zile
înainte datei votării, 12 septembrie 2020.

ATENȚIE! Primarii nu trebuie să emită dispoziție privind delimitarea și numerotarea secțiilor de

votare. Delimitarea și numerotarea secțiilor de votare, sediile acestora, cât și numărul
circumscripției electorale se aduc la cunoștință prin publicații.



BIROURILE ELECTORALE DE 
CIRCUMSCRIPȚIE
[art. 10 alin. (4), (5), art. 11 lit. (f) din H.G. nr. 577/2020]

 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 ale biroului electoral de
circumscripție a municipiului București, precum și materialele de protecție sanitară
pentru desfășurarea activității acestora.

 Primarii asigură, sub coordonarea prefecților, sediile și dotarea tehnico-materială ale
birourilor electorale de circumscripție comunală, orășenească, municipală și de sector
al municipiului București.

 Primarii asigură materiale de protecție sanitară pentru desfășurarea activității
birourilor electorale de circumscripție comunală, orășenească, municipală și de sector
al municipiului București.



SECŢIILE DE VOTARE
[art. 20 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare]

La alegerea administrației publice locale, operaţiunile electorale se desfăşoară
în secţiile de votare organizate conform Legii nr. 208/2015, cu modificările şi
completările ulterioare.

Autoritatea Electorală Permanentă administrează Registrul secţiilor de
votare din ţară, care reprezintă o bază de date centralizată privind delimitarea,
numerotarea, sediile şi dotarea secţiilor de votare.

Secţiile de votare din ţară rămân fixe, cu excepţia modificărilor ce necesită
actualizarea. Modificările de orice natură, inclusiv cele intervenite în structura unităţilor
administrativ-teritoriale sau în planul urbanistic al localităţilor, se comunică de către
primari, de îndată, Autorităţii Electorale Permanente.

Delimitarea secţiilor de votare din ţară şi stabilirea sediilor acestora se
actualizează de către primari, prin dispoziţie, numai cu avizul conform al Autorităţii
Electorale Permanente.



SECŢIILE DE VOTARE
[art. 20 alin.  (5) din  Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, și pct. 74 din Anexa la H.G. nr. 

576/2020, art. 1 alin. (3)-(5) și art. 3 din Hotărârea  Autorității Electorale Permanente nr. 16/2016]

Până cel mai târziu cu 15 de zile înaintea datei votării, 12 septembrie 2020, primarii aduc la
cunoştinţă publică, cu ajutorul prefecţilor, delimitarea şi numerotarea fiecărei secţii de votare din
ţară, precum şi sediile acestora.

Aducerea la cunoştinţă publică a delimitării şi numerotării fiecărei secţii de votare, precum şi a
locurilor de desfăşurare a votării se realizează prin următoarele modalităţi:

a) prin afişare pe site-ul primăriei, acolo unde acesta există, şi pe site-ul instituţiei prefectului;
b) prin publicaţii afişate la sediul primăriei, la sediile altor instituţii publice locale şi în alte locuri

publice frecventate de cetăţeni; (obligatorie)
c) prin publicaţii afişate la sediile secţiilor de votare; (obligatorie)
d) prin mass-media scrisă şi audiovizuală, precum şi prin orice alt mijloc de publicitate.

Publicațiile privind delimitarea și numerotarea secțiilor de votare, precum și sediile acestora,
afișate în locurile publice frecventate de cetățeni și la sediile secțiilor de votare, pot conține numai
extrase aferente zonei teritoriale sau secției de votare unde se face afișarea.

Primarii au obligația de a asigura montarea de indicatoare, panouri și/sau a altor mijloace de
orientare către sediile secțiilor de votare. Mijloacele de orientare către sediile secțiilor de votare se
vor monta la loc vizibil, în zone publice frecventate de către cetățeni.



SEDIUL ȘI DOTAREA 
SECȚIILOR DE VOTARE

[art. 7 alin. (1), (2) și (4) din H.G. nr. 577/2020]

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.

Spaţiile în care se organizează secții de votare nu pot face parte dintre unităţile
de asistenţă medicală cu paturi sau de asistenţă medicală primară şi ambulatorie de
specialitate.

Ministerul Sănătății, prin direcțiile de sănătate publică, coordonează 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.



AMENAJAREA SECȚIILOR DE 
VOTARE

[art. 81 alin. (1) și (2) din Legea nr. 115/2015,  art. 11 lit. d) și i) din H.G. nr. 577/2020, art. 12  alin. (2) din H.G. nr. 
578/2020, art. 7 din Hotărârea autorității Electorale Permanente nr. 44/2016]

 Fiecare local al secțiilor de votare trebuie să posede un număr suficient de urne de 
vot, cabine, ștampile cu mențiunea "VOTAT", proporțional cu numărul alegătorilor 
înscriși în listele electorale.

 Primarul asigură urnele de vot, urnele speciale, cabinele de vot, tușul, tușierele și 
celelalte materiale necesare votării.

 Cabinele și urnele de vot trebuie așezate în aceeași încăpere în care se află biroul 
electoral al secției de votare. 

 La fiecare 300 de alegători arondați la o secție de votare se asigură câte o cabină de 
vot, dar, de regulă, nu mai mult de 5 cabine de vot.

 Se recomandă confecționarea și amplasarea unei cabine de vot pentru persoanele cu 
handicap locomotor, dimensionată şi marcată corespunzător.

ATENȚIE! Pentru reducerea cheltuielilor necesare în vederea desfășurării procesului
electoral, primarii vor reutiliza materialele de logistică electorală aflate în stare
bună, recuperate de la alegerile anterioare.



AMENAJAREA SECȚIILOR DE 
VOTARE

[art. 3 alin. (1), art. 4 alin. (1) lit. k), art. 5 alin. (2), (4) și (5) din Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 44/2016]

 Imobilele în care se organizează secții de votare trebuie să asigure accesul
persoanelor cu dizabilități la localul de vot, imobilele trebuie să beneficieze de
rampe speciale.

 Localurile de vot trebuie să fie amplasate, de regulă, la parterul clădirilor.
 Localurile de vot pot fi amplasate la etajele imobilelor numai sub condiţia asigurării

accesului persoanelor cu dizabilități la procesul de votare.

ATENȚIE!
 În ziua votării este interzisă închirierea sau utilizarea în alte scopuri a

spațiilor în care se desfășoară votarea, a căilor de acces la acestea şi a spațiilor
tehnice aferente.



 Acordă sprijin prefecților pentru exercitarea atribuțiilor cu caracter electoral ce le revin
potrivit legii:

 Sprijină prefectul în distribuirea 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;

 Sprijină prefectul în distribuirea către fiecare persoană acreditată, delegat acreditat
care se prezintă la secția de votarea a câte o mască de protecție.

 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.

DOTAREA BIROURILOR ELECTORALE
[art. 3 alin. (2)-(5) din H.G. nr. 577/2020] 



 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 şi alegător care se
prezintă la secția de votare.

 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.

 Materialele de protecție sanitară neutilizate se predau instituțiilor prefectului,
cu sprijinul primarilor, prin intermediul personalului desemnat.

 Instituțiile prefectului predau materialele de protecție sanitară neutilizate
Ministerului Sănătății.

DOTAREA BIROURILOR ELECTORALE
[art. 3 alin. (6)-(8) din H.G. nr. 577/2020] 



Personalul tehnic auxiliar al 
BIROURILOR ELECTORALE

[art. 121 alin. (1) și (2) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 6 din Legea nr. 135/2020, 
H.G. nr. 577/2020] 

 Autoritatea Electorală Permanentă, Ministerul Afacerilor Interne, Institutul Național de
Statistică, prefecții, președinții consiliilor județene și primarii asigură personalul tehnic
auxiliar necesar pentru sprijinirea activității birourilor și oficiilor electorale.

 Personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripț ie județeană este
asigurat de către Autoritatea Electorală Permanentă, prefecți și Institutul Național de
Statistică, acesta putând fi suplimentat acolo unde este necesar cu personal asigurat de către
președinții consiliilor județene și primari, în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.

 Membrii birourilor electorale, personalul tehnic auxiliar, persoanele acreditate, delegații
acreditați, operatorii de calculator, personalul de pază și alegătorii pot primi, în mod gratuit,
materiale de protecție sanitară, în condițiile stabilite prin hotărârea Guvernului privind
măsurile tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale, prevăzută la art.
2 alin. (2) din Legea nr. 84/2020, în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de
COVID-19.



Personalul tehnic auxiliar al BIROURILOR 
ELECTORALE

[art. 3  din H.G. nr. 577/2020] 

 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.

 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.



DESEMNAREA 
INFORMATICIENILOR

[art. 4 din  H.G. nr.  577/2020]

Din personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripţie comunală, municipală și
orășenească, precum și al birourilor electorale de circumscripție a sectoarelor municipiului București,
asigurat 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.
Informaticienii asigură asistenţă tehnică pentru operaţiunile informatice curente ale birourilor

electorale de circumscripţie, operează aplicațiile informatice necesare centralizării electronice a datelor
din procesele – verbale și sprijină activitatea centrelor de intervenție operativă.

Informaticienii vor fi desemnaţi în aparatul tehnic auxiliar al birourilor electorale de
circumscripţie numai pe baza avizului Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.

Informaticienii primesc, pe bază de proces-verbal, de la reprezentanţii Serviciului de
Telecomunicaţii Speciale, echipamentele informatice necesare îndeplinirii atribuţiilor ce le revin.

În situaţia în care personalul aparatelor de specialitate ale primarilor și al serviciilor publice
de interes local este insuficient pentru a asigura informaticienii necesari, vor putea fi desemnate ca
informaticieni și alte persoane propuse de primar.



STABILIREA LOCURILOR 
SPECIALE DE AFIŞAJ 

ELECTORAL
[art. 79 alin. (1)-(3) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, și  pct. 59 din Anexa la H.G. nr.  

576/2020]

 Stabilirea, prin dispoziție, a locurilor speciale pentru afișaj electoral și asigurarea
amplasării de panouri electorale în cadrul acestora, ținând seama de numărul
partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale,
alianțelor politice și alianțelor electorale care declară că depun liste de candidați,
candidaturi pentru funcția de primar și de președinte al consiliului județean,
precum și de candidații independenți, până la 27 august 2020.

 Aceste locuri trebuie să fie situate în zone frecventate de cetățeni, fără stânjenirea
circulației pe drumurile publice și a celorlalte activități din localitățile respective

 Primarii sunt obligați să monteze panouri pentru afișajul electoral în fiecare
subdiviziune a unității administrativ-teritoriale.

 Utilizarea locurilor de afișaj electoral este permisă partidelor politice, alianțelor
politice și alianțelor electorale sau organizațiilor minorităților naționale care
participă la alegeri și candidaților independenți.



STABILIREA LOCURILOR 
SPECIALE DE AFIŞAJ 

ELECTORAL
[art. 79 alin. (8) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare]

 Primarul, cu sprijinul poliției locale sau cu sprijinul efectivelor
Ministerului Afacerilor Interne, în localitățile unde poliția locală
nu este constituită, este obligat să asigure integritatea panourilor,
afișelor electorale și a altor materiale de propagandă electorală
amplasate în locuri autorizate.



CAMPANIA ELECTORALĂ
[art. 64, art. 65 și art. 80 alin. (7) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, pct. 65 și 96 din H.G. 

nr. 576/2020]

Campania electorală începe cu 30 de zile înainte de data alegerilor,
28 august 2020, şi se încheie în dimineaţa zilei de sâmbătă de dinaintea
datei alegerilor, 26 septembrie 2020, la ora 7,00.

În situația în care se organizează al doilea tur de scrutin, campania
electorală, la nivel național, pentru al doilea tur de scrutin începe de la data
comunicării oficiale a rezultatelor din primul tur de scrutin, cu excepția
campaniei electorale efectuate prin serviciile publice de radiodifuziune și de
televiziune.

În timpul campaniei electorale, primarii asigură candidaţilor şi
formaţiunilor politice care i-au propus, în mod nediscriminatoriu, spaţii
corespunzătoare pentru a se întâlni cu alegătorii.



PREDAREA MATERIALELOR 
CĂTRE 

BIROURILE ELECTORALE
[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]

În ziua premergătoare votării, 26 septembrie 2020, primarul asigură predarea, pe
bază de proces-verbal, către birourile electorale ale secțiilor de votare a următoarelor materiale:

listele electorale permanente,

câte două exemplare ale copiilor de pe listele electorale complementare;

buletinele de vot;

ştampila de control;

ştampilele cu menţiunea "VOTAT";

timbrele autocolante;

formularele pentru încheierea proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatelor votării;

formularele listei electorale suplimentare şi ale extrasului din listele electorale;

formularele necesare pentru consemnarea situaţiilor semnalate de SIMPV;

alte materiale stabilite prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente.



Vă mulțumim!

DATE DE CONTACT
 BIROUL ELECTORAL CENTRAL 

pentru alegerea administrației publice locale din anul 2020

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ 
BIROUL JUDEȚEAN BACĂU

Tel/Fax: 0234/211.010
E-mail: BJ.BACAU@ROAEP.RO


