
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
pentru stabilirea organizării referendumului la nivel judeţean în 35 de unităţi 

administrativ- teritoriale  în   vederea consultării cetăţenilor cu privire la  repornirea 
mineritului în Munţii Apuseni 

 
 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară în data de  16 noiembrie 2012; 
Luând în dezbatere: 
- Expunerea de motive la Proiectul de hotărâre pentru stabilirea organizării 

referendumului la nivel judeţean în 35 de unităţi administrativ- teritoriale în vederea consultării 
cetăţenilor cu privire la repornirea mineritului în  Munţii Apuseni; 
 - Raportul de specialitate comun nr. 14730/13.11.2012  al  Direcţiei Juridică şi 
Administraţie Publică şi al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete;  

Văzând:  
- Memoriul înregistrat la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 13054/10.10.2012 înaintat de 

către primarii a 35 unităţi administrativ –teritoriale din Judeţul Alba; 
 Ţinând cont de amendamentele   prezentate în plenul şedinţei,  potrivit  prevederilor art. 
51 alin. (6) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba; 

Având în vedere prevederile: 
 - art.2 alin. (2) şi (3), art.5 alin.(1), art. 13 alin. (2), art.14, art. 15^1 alin. (1) şi (2), art. 61 
lit. „b” din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările 
şi completările ulterioare.  
 În temeiul art. 97 alin.(1) şi 115 alin. (1) litera “c” din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă 
prezenta: 

 
HOTĂRÂRE 

 
 

 Art.1.(1). Se stabileşte organizarea referendumului la nivel judeţean în unităţile 
administrativ-teritoriale Abrud, Albac, Almaşu Mare, Arieşeni, Avram Iancu, Baia de Arieş, 
Bistra, Bucium, Ceru Băcăinţi, Ciuruleasa, Cîmpeni, Cricău, Galda de Jos, Gârda de Sus, Horea, 
Ighiu, Întregalde, Livezile, Lupşa, Meteş, Mogoş, Ocoliş, Poiana Vadului, Ponor, Poşaga, 
Râmetea, Râmeţ, Roşia Montană, Sălciua, Scărişoara, Sohodol, Stremţ, Vadu Moţilor, Vidra şi 
Zlatna, direct interesate, în ziua de duminică, 9 decembrie 2012. 
          (2).  Obiectul referendumului îl reprezintă consultarea cetăţenilor cu drept de vot şi cu 
domiciliul în unităţile administrativ-teritoriale menţionate la art.1 cu privire la repornirea 
mineritului în  Munţii Apuseni.. 
 Art.2. La referendum, cetăţenii sunt chemaţi să se pronunţe prin „DA” sau „NU” la 
întrebarea : „SUNTEŢI DE ACORD CU REPORNIREA MINERITULUI ÎN MUNŢII 
APUSENI ŞI A EXPLOATĂRII DE LA ROŞIA MONTANĂ?” 

Art.3. Se aprobă Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor referitoare la 
organizarea şi desfăşurarea referendumului judeţean din data de  9 decembrie 2012, potrivit 
anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.4. Sumele necesare pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului judeţean se 
suportă din bugetul Judeţului Alba 

 
 



Art.5.Se împuterniceşte domnul Ion Dumitrel – Preşedintele Consiliului Judeţean Alba 
pentru a întreprinde măsurile necesare şi oportune în vederea organizării şi desfăşurării 
referendumului judeţean, în condiţiile prevăzute de lege. 

Prezenta hotărâre se comunică şi se înaintează: 
 - Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba; 
 - Direcţiei Juridică şi Administraţiei Publică 
 - Direcţiei Dezvoltare şi Bugete 

- Unităţilor administrativ –teritoriale menţionate în cuprins 
 
 
         PREŞEDINTE,          CONTRASEMNEAZĂ 

  Ion Dumitrel                 SECRETARUL JUDEŢULUI, 
                                                                                     Mariana Hurbean 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alba Iulia, 16 noiembrie  2012 
Nr.  183 
 
 



           ANEXA la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba  nr. 183/16 noiembrie 2012 
 

PROGRAMUL CALENDARISTIC 
                privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea  

referendumului judeţean din data de 9 decembrie 2012 
 
 

Nr.crt. Termenul de realizare potrivit 
legii (articolul) 

Acţiunea Cine realizează acţiunea Modalitatea de realizare 

1.  16 noiembrie 2012 
 Art. 16 din Legea nr.3/2000 

 
Aducerea la cunoştinţă publică a datei la 

care va avea loc referendumul 
 

 
Preşedintele Consiliului 

Judeţean Alba 

Prin publicarea în Monitorul 
Oficial al Judeţului Alba şi 

prin orice mijloace de 
informare în masă 

2.  16 noiembrie 2012 
Art. 16 din Legea nr.3/2000 

 

 
Inceperea campaniei pentru referendum 

  

3.  Cu cel puţin 15 zile înainte de  
referendum, cel mai târziu la data 

de  
24 noiembrie 2012 

Art. 36 alin.31  din Legea 
nr.35/2008 

Anexa 2B din Legea nr. 3/2000  
 

 
Prezentarea  machetei buletinului de vot 
pentru referendumul judeţean, membrilor 
Biroului electoral de circumscripţie nr. 1 

Alba 
 
 

 
 

Preşedintele Consiliului 
Judeţean Alba 

 
 

Aprobat prin hotărârea 
Consiliului Judeţean Alba 

4.  24 noiembrie 2012 
Art. 36 alin.32  din Legea 

nr.35/2008 
 

 
Afişarea machetei buletinului de vot 
pentru referendum, timp de 48 ore 

 
Preşedintele Biroului 

electoral de circumscripţie
nr. 1 Alba 

 
La sediul Biroului electoral 
de circumscripţie nr. 1 Alba 

5.  În termen de 48 de ore de la 
afişarea modelului buletinelor de 
vot pentru referendum, cel mai 

târziu la data de  
26 noiembrie 2012 

Art. 36 alin.32  din Legea 
nr.35/2008 

 
 
 

Formularea de contestaţii asupra machetei 
buletinului de vot pentru referendum 

 
 
 
 

Persoanele interesate 

 
 
 
 

In scris 



6.  Cu cel puţin 10 zile înainte de data 
referendumului, termen limită 

29 noiembrie 2012 
Art. 36 alin.3 din Legea nr.35/2008

Anexa 2B din Legea nr. 3/2000  
 

 
Imprimarea buletinelor de vot pentru 

referendum potrivit modelului stabilit prin 
hotărârea Consiliului Judeţean Alba 

 Biroului electoral de 
circumscripţie nr. 1 Alba 

prin intermediul 
Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Alba 

 

7.  Cu trei zile înainte de data 
referendumului 

6 decembrie  2012 
Art. 20 lit. „a” şi art. 73 alin.4 din 

Legea nr.35/2008 
 

Punerea la dispoziţia primarilor a copiilor 
de pe listele electorale permanente 

 
 
 
 

Transmiterea copiilor de pe listele 
electorale permanente, 1 exemplar pentru 

referendum (care se adaugă la cele 2 
exemplare pentru alegerea Camerei 

Deputaţilor şi Senatului) către birourile 
electorale ale secţiilor de votare  

 

Biroul Judeţean Alba de 
Administrare a Bazelor de 

Date privind Evidenţa 
Persoanelor 

 
 

Primarii a 35 unităţilor 
administrativ – teritoriale 

direct interesate 

 
 
 
 

Procese - verbale 

8.   
Cu cel puţin 2 zile înainte de data 
referendumului, cel mai târziu la 

data de  
7 decembrie  2012 

Art. 36 alin. (4) şi art. 41 alin.(4)  
din Legea nr.35/2008 

 

 
 

Distribuirea buletinelor de vot pentru 
referendum către preşedinţii birourilor 

electorale ale secţiilor de votare,  a 
formularelor listelor electorale 

suplimentare şi a celorlalte materiale 
utilizate în desfăşurarea votării 

 
Prefectul judeţului Alba,
Preşedintele Consiliului 

Judeţean Alba 
Preşedintele Biroului 

electoral de circumscripţie
nr. 1 Alba, respectiv 

primarii a 35 unităţilor 
administrativ – teritoriale 

direct interesate 
 

 
 
 

Procese - verbale 

9.   
8 decembrie  2012, ora 7,00 

Art. 7 alin.(2)  din Legea 
nr.35/2008 

 

 
Încheierea campaniei pentru referendum 

  



10.  Cu o zi înainte de data 
referendumului 

 8 decembrie 2012 
Art. 36  alin.(5)  din Legea 

nr.35/2008 
 

Afişarea, a două exemplare din buletinele 
de vot pentru referendum, vizate şi anulate

de Preşedintele Biroului Electoral de 
Circumscripţie nr. 1 Alba, la sediul 

judecătoriei în raza căreia se află secţia de 
votare  şi la sediul fiecărei secţii de votare 

din cele 35 unităţilor administrativ – 
teritoriale direct interesate 

 
Preşedintele Biroului 

electoral de circumscripţie
nr. 1 Alba, preşedintele 

judecătoriei în raza căreia 
se află secţia de votare şi 

preşedinţii birourilor 
electorale ale secţiilor de 

votare 
 

 

11.  In ziua referendumului 
9 decembrie 2012, ora 6,00 

Art. 41 alin.(8) şi (9)  din Legea 
nr.35/2008 

 

Verificarea de către preşedintele biroului 
electoral al secţiei de votare, în prezenţa 
celorlalţi membri, a urnelor, a existenţei 
listelor electorale şi a buletinelor de vot  

pentru referendum 
Închiderea şi sigilarea urnelor prin 

aplicarea ştampilei de control a secţiei de 
votare şi aplicarea ştampilei de control a 

secţiei de votare pe ultima pagină (pe 
verso) a buletinelor de vot pentru 

referendum 
 

 
 
 

Preşedintele biroului 
electoral al secţiei de 
votare, în prezenţa 
celorlalţi membri 

 

12.    
9 decembrie 2012 ora  ora 7,00

Art. 42 alin.(1)  din Legea 
nr.35/2008 

 

 
Începerea votării 

  

13.  In ziua de 9 decembrie 2012 
 
 

Formularea de întâmpinări şi contestaţii 
 

Soluţionarea întâmpinărilor şi 
contestaţiilor 

Orice persoană interesată
 

Preşedintele biroului 
electoral al secţiei de 

votare 

In scris 
 

Prin hotărâre 
 

14.   9 decembrie 2012 ora 21,00 
Art. 42 alin.(1)  din Legea 

nr.35/2008 
 

 
Incheierea votării 

  



15.   
După încheierea votării 

Art. 45 din Legea nr.35/2008 
Anexa nr. 5 din Legea nr. 3/2000

Anularea buletinelor de vot rămase 
neîntrebuinţate şi deschiderea  urnelor 

Numărarea voturilor 
 
 
 
 
 

Formularea de întâmpinări şi contestaţii 
 

Soluţionarea întâmpinărilor şi 
contestaţiilor 

Incheierea procesului-verbal de constatare 
a rezultatului votării pentru referendum 
conform modelului din anexa nr. 5 la 

Legea nr. 3/2000 
Întocmirea dosarelor cu rezultatele votării 

separat pentru referendum 

Preşedintele biroului 
electoral al secţiei de 
votare, în prezenţa 

membrilor biroului şi, 
după caz, a persoanelor 
acreditate să asiste la 

referendum 
 

Orice persoană interesată
 

Preşedintele biroului 
electoral al secţiei de 

votare 
 

 
 
 

Procese verbale 
se semnează de preşedinte şi 

ceilalţi membri ai biroului 
electoral al secţiei de votare 

16.  In cel mult 24 de ore de la 
închiderea votării, cel mai târziu la 

data de  
10 decembrie 2012, ora 21,00 

Art. 45 alin.(22)  din Legea 
nr.35/2008 

 Predarea către Biroul Electoral de 
Circumscripţie nr. 1 Alba, a dosarelor, 

sigilate şi ştampilate, cuprinzând 
rezultatele votării în secţia de votare, 

însoţite de listele electorale utilizate în 
secţia respectivă pentru referendum 

Preşedintele biroului 
electoral al secţiei de 

votare însoţit , la cerere , 
de membrii biroului 
electoral al secţiei de 
votare sau persoanele 

acreditate, conform legii 

 
 

Procesul-verbal 
Transportul se face cu pază 

militară 

17.  In cel mult 24 de ore de la 
închiderea votării, cel mai târziu la 

data de  
10 decembrie 2012, ora 21,00 

Art. 15 alin.(3)  din Legea 
nr.35/2008 

 

 
Formularea de cereri pentru anularea 

referendumului pentru fraudă electorală 

 
 

Orice persoană interesată
 

 
Cerere motivată însoţită de 

dovezile pe care se 
întemeiază, adresată Biroului 

Electoral Central 

18.  In cel mult 24 de ore de la 
închiderea votării, cel mai târziu la 

data de 

Depunerea la judecătoria în raza căreia se 
află secţia de votare a buletinelor de vot 

întrebuinţate, a buletinelor de vot 

 
Preşedintele biroului 
electoral al secţiei de 

 
 

Procese verbale 



10 decembrie 2012, ora 21,00 
Art. 20 alin.(1) lit. „g”  din Legea 

nr.35/2008 
 

neîntrebuinţate şi anulate, a ştampilelor şi 
celorlalte materiale utilizate în 

desfăşurarea votării 
 

votare însoţit de 2 membri 
şi de pază militară 

19.  In cel mult 48 de ore după primirea
dosarelor de la birourile electorale 

ale secţiilor de votare, cel mai 
târziu la data de  

13 decembrie 2012, ora 21,00 
Art. 46 alin.(4) şi (6) din Legea 

nr.35/2008 
Anexa nr. 6 din Legea nr. 3/2000

 
Centralizarea voturilor şi constatarea 

rezultatelor referendumului prin procesele 
verbale întocmite potrivit modelului din 

Anexa nr. 6 la Legea nr. 3/2000 
 

 
 
 

Biroul Electoral de 
Circumscripţie nr. 1 Alba

 
 
 

Procese verbale 

20.  După încheierea procesului-verbal 
privind centralizarea rezultatelor 

referendumului 
În termen util 

Art. 49 alin.(3) din Legea 
nr.35/2008 

 
Aducerea la cunoştinţă publică a 

rezultatelor 
referendumului 

Biroul Electoral de 
Circumscripţie nr.1 Alba

Prin publicarea în Monitorul 
Oficial al Judeţului Alba şi 

prin orice mijloace de 
informare în masă 

 
 
 
NOTĂ: Întrucât referendumul are loc simultan cu procesul electoral desfăşurat pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, ambele 
scrutine se realizează în cadrul aceloraşi secţii de votare dar cu urnă separată pentru referendum, operaţiunile electorale sunt îndeplinite de către 
aceleaşi birouri electorale, se vor utiliza ştampilele cu menţiunea „VOTAT”, ştampila de control, timbrele autocolante,  precum şi celelalte 
materiale necesare din dotarea secţiei de votare, potrivit prevederilor art. 15^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi 
desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare. 
 






