
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
pentru stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice privind referendumul judeţean ce se va 

desfăşura în data de 9 decembrie 2012 în 35 de unităţi administrativ-teritoriale  
din Judeţul Alba 

 
 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de  27 noiembrie 2012; 

Luând în dezbatere: 
- Expunerea de motive la Proiectul de hotărâre pentru stabilirea măsurilor tehnico-

organizatorice privind referendumul judeţean ce se va desfăşura în data de 9 decembrie 2012 în 
35 de unităţi administrativ-teritoriale din Judeţul Alba; 
 -Raportul de specialitate comun nr.15277/23.11.2012 al Direcţiei Juridică şi 
Administraţie Publică şi al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete;  

Luând în considerare:  
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 183/16 noiembrie 2012 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; 
- adresa Biroului Electoral Central nr. 283/C/B.E.C. 2012/P din data de 20.11.2012 

Ţinând cont de avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 3 – administraţie publică 
locală, juridică şi ordine publică; 

Având în vedere prevederile: 
-Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
-Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului, 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.  Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi 
desfăşurarea referendumului judeţean din data de  9 decembrie 2012 se actualizează potrivit  
Anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 
 Art.2. (1) Se aprobă modelul buletinelor de vot ce vor fi folosite la referendumul 
judeţean din data de 9 decembrie 2012 potrivit Anexei nr. 2 – parte integrantă a prezentei 
hotărâri. 

(2) Buletinele de vot se imprimă într-un număr egal cu cel al alegătorilor cu 
domiciliul în cele 35 de unităţi administrativ-teritoriale care deţin cărţi de identitate, cu un 
supliment de 10 %. 
  (3) Achiziţionarea buletinelor de vot se asigură de către Preşedintele Consiliului 
Judeţean Alba prin aparatul de specialitate. 
                        (4) Buletinele de vot se predau cu cel puţin 2 zile înainte de ziua referendumului de 
către Preşedintele Consiliului Judeţean Alba şi Preşedintele Biroului Electoral de Circumscripţie 
Alba  primarilor celor 35 de unităţi administrativ – teritoriale direct interesate, pe bază de proces 
verbal. 
  (5) După închiderea votării, în cel mult 24 ore,  preşedinţii birourilor electorale ale 
secţiilor  de votare predau buletinele de vot Biroului Electoral de Circumscripţie Alba, pe bază 
de proces verbal. 



 Art.3.  (1) Se aprobă modelul timbrelor autocolante ce vor fi folosite la referendumul 
judeţean din data de 9 decembrie 2012 potrivit Anexei nr. 3– parte integrantă a prezentei 
hotărâri. 
  (2) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare sau un membru desemnat de 
acesta aplică timbrul autocolant pe versoul actelor de identitate ale cetăţenilor care îşi exercită 
dreptul de vot. Dreptul de vot se exercită numai de către alegătorii care au domiciliu stabil în 
cele 35 de unităţi administrativ-teritoriale, numai în unitatea administrativ- teritorială în care 
alegătorul îşi are domiciliul stabil şi numai la secţia de votare la care sunt arondaţi. 
  (3) Timbrele autocolante trebuie să asigure aderarea perfectă pe actele de 
identitate, astfel încât să nu se poată detaşa fără a se produce deteriorarea documentului. 
  (4) Timbrele autocolante se imprimă într-un număr egal cu cel al alegătorilor cu 
domiciliul în cele 35 de unităţi administrativ-teritoriale care deţin cărţi de identitate,  cu un 
supliment de 10 %. 
  (5) Achiziţionarea timbrelor autocolante se asigură de către Preşedintele 
Consiliului Judeţean Alba prin aparatul de specialitate. 

(6) Timbrele autocolante se predau cu cel puţin 2 zile înainte de ziua 
referendumului de către Preşedintele Consiliului Judeţean Alba şi Preşedintele Biroului Electoral 
de Circumscripţie Alba primarilor celor 35 de unităţi administrativ – teritoriale direct interesate, 
pe bază de proces verbal. 
  (7) După închiderea votării, în cel mult 24 ore preşedinţii birourilor electorale ale 
secţiilor  de votare predau timbrele autocolante rămase neutilizate Biroului Electoral de 
Circumscripţie Alba, pe bază de proces verbal. 
 Art.4. (1) Se aprobă modelul ştampilelor ce vor fi folosite la referendumul judeţean din 
data de 9 decembrie 2012 potrivit Anexelor nr.  4, 5, 6 – părţi integrante ale prezentei hotărâri. 
  (2) Achiziţionarea ştampilelor menţionate în anexele 4, 5, 6 se asigură de către 
Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin aparatul de specialitate. 
  (3) Ştampilele cu menţiunea „Votat” al căror model este prevăzut în Anexa nr.4 se 
confecţionează într-un număr de 3 bucăţi pentru fiecare secţie de votare. 
  (4) Pentru fiecare secţie de votare se confecţionează o singură ştampilă de control 
al cărei model este prevăzut în Anexa nr. 5. 
  (5) Pentru Biroul Electoral de Circumscripţie Alba se confecţionează o singură 
ştampilă al cărei model este prevăzut în Anexa nr. 6. 

(6) Ştampilele prevăzute în anexele 4 şi 5 se predau cu cel puţin 2 zile înainte de 
ziua referendumului de către Preşedintele Consiliului Judeţean Alba şi Preşedintele Biroului 
Electoral de Circumscripţie Alba primarilor celor 35 de unităţi administrativ – teritoriale direct 
interesate, pe bază de proces verbal. 
  (7) După închiderea votării, în cel mult 24 ore preşedinţii birourilor electorale ale 
secţiilor  de votare predau ştampilele menţionate la punctul (4) şi (5)  Biroului Electoral de 
Circumscripţie Alba, pe bază de proces verbal. 

Art.5. (1) Se aprobă modelul listelor electorale suplimentare ce vor fi folosite la 
referendumul judeţean din data de 9 decembrie 2012 potrivit Anexei nr. 7 – parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 

 (2) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare sau un membru desemnat de 
acesta va proceda la înscrierea persoanelor care deţin cărţi de identitate şi au domiciliul stabil în 
cele 35 de unităţi administrativ – teritoriale direct interesate şi care, din diverse motive au fost 
omise din listele electorale permanente.  

Art.6. (1) Se aprobă modelul extraselor de pe copia listei electorale permanente ce vor fi 
folosite pentru votarea cu „urna specială” la referendumul judeţean din data de 9 decembrie 2012 
potrivit Anexei nr. 8 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 (2) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va proceda la înscrierea în 
extrasul de pe copia listei electorale permanente a  persoanelor care deţin cărţi de identitate şi au 



domiciliul stabil în cele 35 de unităţi administrativ – teritoriale direct interesate şi care, urmează 
să voteze prin intermediul urnei speciale. 

 (3) Vor vota cu urna specială persoanele care din motive de sănătate/vârstă 
înaintată nu se pot deplasa la secţia de votare unde sunt arondaţi, în baza unei cereri scrise 
întocmite de către unul din membrii familiei. 

 (4) În ziua votării preşedintele biroului electoral al secţiei de votare se asigură că  
echipa formată din 2 membri ai biroului electoral al secţiei de votare se va deplasa cu 
următoarele documente: urna specială, care este sigilată prin aplicarea ştampilei de control  a 
secţiei de votare, buletinul de vot pe care a fost aplicată ştampila de control a secţiei de votare 
(pe verso), o ştampilă cu menţiunea „Votat”, un pix de culoare albastră, formularul de pe lista 
electorală suplimentară care conţine datele de identificare ale persoanelor netransportabile care 
vor vota cu urna specială. 
 (5) Listele electorale suplimentare şi formularele extraselor de pe copia listei 
electorale permanente se predau cu cel puţin 2 zile înainte de ziua referendumului de către 
Preşedintele Consiliului Judeţean Alba şi Preşedintele Biroului Electoral de Circumscripţie Alba 
primarilor celor 35 de unităţi administrativ – teritoriale direct interesate, pe bază de proces verbal. 

 (6) După închiderea votării, în cel mult 24 ore preşedinţii birourilor electorale ale 
secţiilor  de votare predau listele electorale suplimentare şi formularele extraselor de pe copia 
listei electorale permanente Biroului Electoral de Circumscripţie Alba, pe bază de proces verbal. 

Art.7 (1) Se aprobă modelul proceselor verbale privind rezultatele referendumului judeţean 
din data de 9 decembrie 2012 ce se va încheia de către preşedintele biroului electoral al secţiei de 
votare potrivit Anexei nr. 9 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 (2) Se aprobă modelul proceselor verbale privind rezultatele referendumului 
judeţean din data de 9 decembrie 2012 ce se va încheia de către Preşedintele Biroului Electoral de 
Circumscripţie Alba, potrivit Anexei nr. 10 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 (3) Se aprobă modelul proceselor verbale pentru completarea birourilor electorale 
ale secţiilor de votare  potrivit Anexei nr. 11 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 (4) Se aprobă  modelul proceselor verbale de predare-primire a buletinelor de vot 
întrebuinţate, a buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate, a ştampilelor  precum şi a celorlalte 
materiale utilizate în procesul de  votare potrivit Anexei nr. 12 – parte integrantă a prezentei 
hotărâri. 

Art.8 Categoriile de cheltuieli necesare pregătirii, organizării şi desfăşurării 
referendumului judeţean din data de 9 decembrie 2012 sunt generate de: 

- editarea şi tipărirea listelor electorale  
- editarea şi tipărirea buletinelor de vot 
- editarea şi tipărirea proceselor verbale  

- editarea şi tipărirea de broşuri cuprinzând variante actualizate ale reglementărilor legale  
privind referendumul precum şi a altor materiale de informare, orientare şi direcţionare  a 
alegătorilor în vederea identificării secţiilor de votare 

- confecţionarea ştampilelor de vot şi de control 
- confecţionarea timbrelor autocolante 
- indemnizaţiile cuvenite membrilor Biroului Electoral de Circumscripţie Alba, membrilor 

birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a personalului tehnic auxiliar 
- transportul în vederea predării/preluării documentelor, tipizatelor şi a celorlalte materiale 

necesare pentru desfăşurarea procesului electoral 
 Art.9. (1) Membri Biroului Electoral de Circumscripţie Alba beneficiază de o 
indemnizaţie de 85 lei pe zi de activitate. 

(2) Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare beneficiază de o 
indemnizaţie de 85 lei pe zi de activitate dau nu mai mult de 3 zile,  membrii birourilor electorale 
ale secţiilor de votare beneficiază de o indemnizaţie de 85 lei pe zi de activitate dau nu mai mult 
de 2 zile iar personalul tehnic auxiliar care participă la  efectuarea operaţiunilor generate de 
activitatea birourilor electorale primesc o indemnizaţie de 65 lei pe zi de activitate. 



             (3) Membrilor Biroului Electoral de Circumscripţie Alba,  membrilor birourilor 
electorale ale secţiilor de votare şi personalului tehnic auxiliar li se asigură în ziua votării 10 lei 
de persoană pentru băuturi răcoritoare, cafea, gustări. 
 Art. 10 Dispoziţiile prezentei hotărâri se completează în mod corespunzător cu hotărârile 
Biroului Electoral de Circumscripţie Alba şi cu dispoziţiile legale în vigoare în materia 
referendumului. 

Prezenta hotărâre se comunică şi se înaintează: 
 - Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba 

- Biroului Electoral de Circumscripţie Alba 
- Direcţiei Juridică şi Administraţiei Publică 

 - Direcţiei Dezvoltare şi Bugete 
 - Direcţia relaţii publice şi informatică 
 - Birou resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice 
 - primarilor celor 35 de unităţi administrativ – teritoriale direct interesate 
 -Biroului  electoral de circumscripţie nr.1 Alba 

 
 
 

             PREŞEDINTE          CONTRASEMNEAZĂ 
ION DUMITREL     SECRETARUL JUDEŢULUI    
               Mariana Hurbean 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alba Iulia,  27 noiembrie 2012 
Nr. 184 



           ANEXA nr. 1  la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba  nr. 184/27.11.2012 
 
 

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 alin. (3) 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.   
Art. 30 alin. (1) din Legea 

nr.3/2000 
 

 
Inceperea campaniei pentru referendum 

  

3.  In cel mult 48 de ore de la data 
stabilirii zilei referendumului 

Art. 26 alin. (3) – (5) din Legea 
nr.3/2000 

 

Intocmirea şi transmiterea la preşedintele 
tribunalului  a listei cuprinzând  juriştii 
sau alte persoane de specialitate, cu o 

reputaţie neştirbită şi care nu fac parte din 
niciun partid politic 

Preşedintele Consiliului 
Judeţean Alba în urma 

propunerilor transmise de 
primarii din cele 35 

unităţilor administrativ – 
teritoriale direct interesate

 

4.  Până la data constituirii Biroului 
Electoral Judeţean 

 

Asigurarea sediului şi dotarea Biroului 
Electoral de Circumscripţie Alba 

Preşedintele Consiliului 
Judeţean Alba 

 

5.  În cel mult 3 zile de la data 
stabilirii zilei referendumului 

Art. 26 alin. (2) din Legea 
nr.3/2000 

 

Stabilirea preşedintelui Biroului Electoral 
de Circumscripţie Alba 

Preşedintele Tribunalului
Alba 

Prin tragere la sorţi 

6.  In cel mult 5 zile  de la data 
stabilirii zilei referendumului 

Art. 17 alin. (2) din Legea 
nr.3/2000 

 

Reactualizarea listelor electorale 
permanente 

 
Punerea listelor electorale permanente la 

dispoziţia alegătorilor, spre consultare 

Primarii împreună cu  
serviciile de evidenţă 

informatizată a persoanei
Primarii din cele 35 

unităţilor administrativ – 

 



teritoriale direct interesate
7.  După consultarea listelor electorale

permanente 
 Art. 19 alin. (1) din Legea 

nr.3/2000 
 

Formularea de întâmpinări împotriva 
omisiunilor, înscrierilor greşite şi oricăror 

erori din listele electorale permanente 

Alegători interesaţi In scris 

8.  In cel mult 24 de ore de la data 
înregistrarea intâmpinării  
Art. 19 alin. (1) din Legea 

nr.3/2000 
 

Pronunţarea asupra întâmpinărilor 
împotriva omisiunilor, înscrierilor greşite 
şi oricăror erori din listele electorale 

permanente 

Primarii împreună cu  
serviciile de evidenţă 

informatizată a 
persoanei 

Prin dispoziţie 

9.  După pronunţarea asupra 
întâmpinărilor 

Art. 19 alin. (2) din Legea 
nr.3/2000 

Formularea de contestaţii împotriva 
dispoziţiei primarului 

Alegători interesaţi In scris 

10.  In cel mult 48 de ore de la data 
înregistrarea contestaţiei 

Art. 19 alin. (2) din Legea 
nr.3/2000 

 

Soluţionarea contestaţiilor îndreptate 
împotriva dispoziţiilor de pronunţare 

asupra întâmpinărilor formulate împotriva 
omisiunilor, înscrierilor greşite şi oricăror 

erori din listele electorale permanente 

Judecătoria în raza 
căreia se află secţia de 

votare 

Prin hotărâre judecătorească 

11.  In cel mult 24 de ore de la 
pronunţare  

Art. 19 alin. (2) din Legea 
nr.3/2000 

 

Comunicarea hotărârii judecătoreşti 
persoanelor interesate 

Judecătoria în raza 
căreia se află secţia de 

votare 

 

12.  In cel mult 5 zile  de la data 
stabilirii zilei referendumului 
Art. 26 (1) şi art. 27  alin.(11) 

din Legea nr.3/2000  

Desemnarea  delegaţilor partidelor politice
în Biroului Electoral de Circumscripţie 

Alba 

Partidele politice 
reprezentate  în 

Consiliul Judeţean Alba

Comunicare scrisă 

13.  In cel mult 48 de ore de la 
împlinirea termenului prevăzut la 

art. 17 alin. (2) din Legea 
nr.3/2000 

 
Art. 18 din Legea nr.3/2000 

Delimitarea, numerotarea şi aducerea la 
cunoştinţă publică a secţiilor devotare şi a 

localurilor de vot 

Prefect 
 

Prin ordin 

14.  Cu cel puţin 10 zile înainte de ziua Imprimarea buletinelor de vot, Preşedintele Consiliului Pe bază de proces verbal. 



referendumului, termen limită 
 

Art. 36 alin. (3) din Legea 
nr.35/2008 

 
După imprimarea buletinelor de 

vot 

confecţionarea ştampilelor cu menţiunea 
votat şi a ştampilelor de control a secţiilor 

de votare 
 

Preluarea buletinelor de vot, a ştampilelor 
cu menţiunea votat şi a ştampilelor de 

control a secţiilor de votare 

Judeţean Alba  
 
 
 

Se păstrează în încăperi 
încuiate, sigilate  şi sub pază. 

15.  Cu cel puţin 7 zile mai  înainte de 
ziua referendumului  

Art. 26 alin. (22) 
din Legea nr.3/2000 

Stabilirea preşedinţilor birourilor 
electorale ale secţiilor de votare 

Preşedintele Tribunalului
Alba 

Prin tragere la sorţi 

16.  Cu cel puţin 3 zile mai  înainte de 
ziua referendumului  

Art. 26 (1) şi art. 27 alin. (13) 
din Legea nr.3/2000 

Desemnarea delegaţilor partidelor politice 
reprezentate în birourile electorale ale 

secţiilor de votare 

Partidele politice 
reprezentate  în 

Consiliul Judeţean Alba

Comunicare scrisă 

17.  Cu cel puţin 2 zile  înainte de ziua 
referendumului  

Art. 22 din Legea nr.3/2000 

Înaintarea copiilor de pe listele electorale 
permanente către birourile electorale ale 

secţiilor de votare 
 

Distribuirea buletinelor de vot,  a 
formularelor listelor electorale, a 
ştampilelor şi a celorlalte materiale 

utilizate în desfăşurarea votării 

Preşedintele Consiliului 
Judeţean Alba 

Preşedintele Biroului 
Electoral de 

Circumscripţie Alba şi 
primarii a 35 unităţilor 

administrativ – teritoriale 
direct interesate 

 

 
 
 
 

Procese - verbale 

18.  În preziua referendumului, ora 
7,00 

 

 
Încheierea campaniei pentru referendum 

  

19.  În preziua referendumului  
 

Art.36 alin.(5) din Legea nr. 
35/2008 

Afişarea, a două exemplare din buletinele 
de vot, vizate şi anulate,  la sediul fiecărei 

secţii de votare din cele 35 unităţi 
administrativ – teritoriale direct interesate

şi la judecătria la care este arondată  
unitatea administrativ –teritorială pe raza 

căreia se află secţia de votare 

Preşedintele Biroului 
Electoral de 

Circumscripţie Alba şi 
preşedinţii birourilor 

electorale ale secţiilor de 
votare 

 

20.  În preziua referendumului  
ora 18,00 

Prezentarea preşedinţiilor şi a membrilor 
birourilor electorale ale secţiilor de votare 

Preşedintele şi membri 
biroului electoral al secţiei 

 



Art. 31 alin.(4) din Legea 
nr.3/2000 

la sediul acesteia şi luarea măsurilor 
pentru asigurarea ordinii şi corectitudinii 

operaţiunilor de votare  şi fixarea 
posturilor de pază în jurul localului de vot

de votare 

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

Art. 32 alin.(1) din Legea 
nr.3/2000 

Verificarea de către preşedintele biroului 
electoral al secţiei de votare, în prezenţa 
celorlalţi membri, a urnelor, a existenţei 

listelor electorale, a buletinelor de vot şi a 
ştampilelor 

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  a 
buletinelor de vot (pe verso) 

 
 
 

Preşedintele şi membri 
biroului electoral al 

secţiei de votare 

 

22.    
9 decembrie 2012 ora  ora 7,00

Art. 34 din Legea nr.3/2000 

 
Începerea votării 

  

23.  In ziua de 9 decembrie 2012 
 

Art. 42  din Legea nr.3/2000 
 

Formularea de întâmpinări şi contestaţii 
 

Soluţionarea întâmpinărilor şi 
contestaţiilor 

Orice persoană interesată
 

Preşedintele biroului 
electoral al secţiei de 

votare 

In scris 
 

Prin hotărâre 
 

24.   9 decembrie 2012 ora 23,00 
Art. 34 din Legea nr.3/2000 

 
Incheierea votării 

 

  

25.   
După închiderea votării 

Art. 41  din Legea nr.3/2000 

Anularea buletinelor de vot rămase 
neîntrebuinţate şi deschiderea  urnelor 

Numărarea voturilor 
 
 
 
 
 

Incheierea procesului-verbal de constatare 
a rezultatului votării 

Întocmirea dosarelor cu rezultatele votării

Preşedintele biroului 
electoral al secţiei de 
votare, în prezenţa 

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

referendum 
 

Preşedintele biroului 
electoral al secţiei de 

votare 

 
 
 

Procese verbale 
se semnează de preşedinte şi 

ceilalţi membri ai biroului 
electoral al secţiei de votare 



26.  In cel mult 24 de ore de la 
închiderea votării,  

Art. 41 alin.(5) şi a art. 431 
alin.(2) din Legea nr.3/2000 

Predarea către Biroul Electoral Judeţean, 
a dosarelor sigilate şi ştampilate, 

împreună cu ştampila de control a secţiei 
de votare, a buletinelor de vot 

întrebuinţate, a buletinelor de vot 
neîntrebuinţate şi anulate, a ştampilelor şi 
celorlalte materiale utilizate în procesul 

de  votare 

Preşedintele biroului 
electoral al secţiei de 

votare însoţit, la cerere de 
membrii biroului electoral 

al secţiei de votare, 
conform legii 

Proces-verbal 
 

Transportul se face cu pază 
militară 

27.  In cel mult 24 de ore de la 
închiderea votării,  

Art. 28 alin.(2) raportat la art.     
25 (3) din Legea nr.3/2000 

Formularea de cereri pentru anularea 
referendumului pentru fraudă electorală 

Orice persoană interesată Cerere motivată însoţită de 
dovezile pe care se 

întemeiază, adresată 
Biroului Electoral Judeţean 

28.  In cel mult 24 de ore de la primirea 
dosarelor sigilate şi ştampilate de 
la birourile electorale ale secţiilor 

de votare,  
Art. 28 alin.(1) lit. „c” din Legea 

nr.3/2000 

 
 

Totalizarea rezultatelor referendumului 
 

 
 

Biroul Electoral de 
Circumscripţie Alba 

 
 
 

Procese verbale 

29.  In cel mult 24 de ore de la  
primirea dosarelor sigilate şi 

ştampilate de la birourile electorale 
ale secţiilor de votare 

art. 431alin.(2) din Legea nr.3/2000

Predarea spre arhivare la judecătoria la 
care este arondată  unitatea administrativ –
teritorială pe raza căreia se află secţia de 

votare a: buletinelor de vot întrebuinţate, a 
buletinelor de vot neîntrebuinţate şi 

anulate, a ştampilelor cu un exemplar al 
procesului verbal de constatare a 

rezultatului referendumului încheiat de 
Preşedintele Biroului Electoral Judeţean, 
şi de  preşedinţii birourilor electorale ale 

secţiilor de votare 

 
Preşedintele biroului 
electoral al secţiei de 

votare însoţit, la cerere de 
membrii biroului electoral 

al secţiei de votare, 
Biroului Electoral de 
Circumscripţie Alba 
însoţit de  2 membri 

 
 
 
 

Se înaintează cu pază 
militară 

30.  După încheierea procesului-verbal 
privind totalizarea rezultatelor 

referendumului 
Art. 49 alin.(3) din Legea 

nr.35/2008 

 
Aducerea la cunoştinţă publică a 

rezultatelor 
referendumului 

 
Biroul Electoral de 

Circumscripţie Alba 

Prin publicarea în Monitorul 
Oficial al Judeţului Alba şi 

prin orice mijloace de 
informare în masă 

 



                          Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Judetean 
                                                          Alba  nr.184/27.11.2012 

 
MODEL 

 
 

ROMÂNIA 
 

BULETIN DE VOT 
PENTRU REFERENDUMUL JUDEŢEAN DIN DATA 

DE 9 DECEMBRIE 2012 ASUPRA REPORNIRII  
MINERITULUI ÎN MUNŢII APUSENI 

 
 

 
 

 

 

 

 

SUNTEŢI  DE ACORD CU 

REPORNIREA MINERITULUI 

ÎN MUNŢII APUSENI ŞI A 

EXPLOATĂRII DE LA 

ROŞIA MONTANĂ ? 

 

 

 

 
 
 
 

                         Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Judetean 
                                                          Alba  nr.184/27.11.2012 

 
MODEL 

 
 

ROMÂNIA 
 

BULETIN DE VOT 
PENTRU REFERENDUMUL JUDEŢEAN DIN DATA 

DE 9 DECEMBRIE 2012 ASUPRA REPORNIRII  
MINERITULUI ÎN MUNŢII APUSENI 

 
 

  
     
       

            DA 

 
     
       

            DA 

 

 

 

 

 

SUNTEŢI  DE ACORD CU 

REPORNIREA MINERITULUI 

ÎN MUNŢII APUSENI ŞI A 

EXPLOATĂRII DE LA 

ROŞIA MONTANĂ ? 

 
 
     
 

            NU 

 
     
 

            NU 

 

 

 
 



Anexa  nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 184/27.11.2012 
 
 
 

                      Modelul 
Timbrelor autocolante ce vor fi folosite la 

referendumul judeţean din 9 decembrie 2012 
 

 
 

 

 

 

  VOTAT 
 

2012 
 

RJ 
 

09.12.2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

Notă: 

- Pătratul în care este încadrat cercul cu menţiunea “VOTAT” şi cu data scrutinului, are latura 
de 20 mm; 
- Timbrele autocolante sunt imprimate cu litere de aceeaşi mărime, cu aceleaşi caractere şi cu 
aceeaşi cerneală, de culoare albastră.  
 

 

 



Anexa  nr. 4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 184/27.11.2012 
 

 
 
 

Modelul 
Ştampilei cu menţiunea „VOTAT” 

 
 
 
 
 

 

 

 

VOTAT  

 
2012 

 

RJ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Notă: 

Ştampila are diametrul de 18mm. 
Tuşul folosit pentru ştampilă va fi de culoare albastră. 



Anexa  nr. 5  la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 184/27.11.2012 
 

 
 

Modelul 
Ştampilei de control a Secţiei de votare 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

Notă: 

Dimensiunea ştampilei de control este de 35 mm. 
- * se înscrie numărul secţiei de votare conform numerotării făcute prin Ordinul emis de 
Prefectul Judeţului Alba; 
Tuşul folosit pentru ştampilă va fi de culoare albastră. 
 

 



Anexa  nr. 6 la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 184/27.11.2012 
 
 

                         Modelul 
   Ştampilei Biroului Electoral de Circumscripţie Alba 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Notă: 

Dimensiunea ştampilei de control este de 35 mm 
Tuşul pentru ştampilă va fi de culoare albastră. 

 



Anexa  nr. 7 la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 184/27.11.2012 
 

Modelul 
Listelor electorale suplimentare ce vor fi folosite la  

referendumul judeţean din data de 9 decembrie 2012 
 

ROMÂNIA              Circumscripţia Electorală Alba  
JUDEŢUL ALBA             Secţia de votare nr............. 
Oraşul, comuna....................................... 

Lista electorală suplimentară 
pentru referendumul judeţean din 9 decembrie 2012 

 
Nr. 
crt. 

Semnătura 
alegătorului 

Numele şi prenumele 
alegătorului 

Codul numeric personal Domiciliul/Reşedinţa 
alegătorului  

(Strada,nr. casei, bloc, 
apartament) 

Tipul, seria şi 
numărul 
acului de 
identitate 

      
      
      
      
      
      

 
PREŞEDINTE SECŢIE DE VOTARE NR. ..........................¹ 

 
......................................................................................................² 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
¹ se scrie numărul secţiei de votare 
² se scrie numele şi prenumele preşedintelui şi se aplică ştampila de control a Secţiei de votare 

 



Anexa  nr. 8 la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 184/27.11.2012 
 

Modelul 
Extraselor de pe copia listei electorale permanente ce vor fi folosite pentru votarea cu 

„urna specială„ la referendumul judeţean din data de 9 decembrie 2012 
 

ROMÂNIA              Circumscripţia Electorală Alba  
JUDEŢUL ALBA             Secţia de votare nr............. 
Oraşul, comuna....................................... 

Extras de pe copia listei electorale permanente  
pentru referendumul judeţean din 9 decembrie 2012 

 
Nr. 
crt. 

Semnătura 
alegătorului 

Numele şi prenumele 
alegătorului 

Codul numeric personal Domiciliul/Reşedinţa 
alegătorului  

(Strada, nr. casei, bloc, 
apartament) 

Tipul, seria şi 
numărul 
acului de 
identitate 

      
      
      
      
      
      

 
PREŞEDINTE SECŢIE DE VOTARE NR. ..........................¹      Nume şi prenume..............................................³ 

 
Nume şi prenume........................................................................²      Semnătura........................................................ 
 
Semnătura..........................................         Nume şi prenume.............................................³ 
 
              Semnătura........................................................ 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¹ se scrie numărul secţiei de votare 
² se scrie numele şi prenumele preşedintelui şi se aplică ştampila de control a Secţiei de votare 
³  membri biroului electoral ai secţiei de votare care însoţesc urna specială de votare 



ANEXA nr. 9  la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba  nr. 184/27.11.2012 
 

MODELUL 
 PROCESULUI - VERBAL 

privind rezultatele referendumului judeţean din data de 9 decembrie 2012  
ce se va încheia de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare 

                                   
 Judeţul Alba 

                                         Comuna/oraşul ...................... 
                                         Secţia de votare nr. ..................... 
 
 

PROCES - VERBAL 
privind rezultatele referendumului judeţean din data de 9 decembrie 2012 asupra repornirii mineritului în Munţii 
Apuseni 
 
 
  1. Numărul persoanelor înscrise in lista pentru referendum ................. 
  2. Numărul participanţilor*) .............................................. 
  3. Numărul de buletine de vot primite pentru a fi întrebuinţate ............ 
  4. Numărul de buletine de vot rămase neintrebuintate ....................... 
  5. Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul "DA" ................... 
  6. Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul "NU" ................... 
  7. Numărul voturilor nule .................................................. 
  8. Numărul voturilor contestate ............................................ 
  9. Numărul intampinarilor si contestaţiilor primite ........................ 
 10. Numărul intampinarilor si contestaţiilor soluţionate .................... 
 11. Expunerea pe scurt a modului de soluţionare a intampinarilor si 
     contestaţiilor ................. 
 
      Preşedintele Biroului electoral,                           Membri: 
     .................................                   ........................... 
  (numele, prenumele, semnătura si ştampila)       (numele, prenumele si semnătura) 
 
              
 

Data ............................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------- 
      *) Numărul participanţilor trebuie sa fie egal cu suma ce rezulta din aditionarea cifrelor de la pct. 5, 6 si 7 
 
 



ANEXA nr. 10  la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba  nr. 184/27.11.2012 
 

MODELUL 
 PROCESULUI - VERBAL 

privind rezultatele referendumului judeţean din data de 9 decembrie 2012  
ce se va încheia de către Preşedintele Biroului Electoral de Circumscripţie Alba 

  
 
                                            Judeţul Alba 
                                        Comuna/oraşul ........................... 
                                            Circumscripţia  Electorală Alba 
 
                   

PROCES - VERBAL 
privind rezultatele referendumului judeţean din data de 9 decembrie 2012 asupra repornirii mineritului în Munţii 
Apuseni 
 
  1. Numărul persoanelor înscrise in lista pentru referendum .............. 
  2. Numărul participanţilor*) ........................................... 
  3. Numărul de buletine de vot primite pentru a fi întrebuinţate ......... 
  4. Numărul de buletine de vot rămase neintrebuintate .................... 
  5. Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul "DA" ................ 
  6. Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul "NU" ................ 
  7. Numărul voturilor nule ............................................... 
  8. Numărul voturilor contestate ......................................... 
  9. Numărul intampinarilor si contestaţiilor primite ..................... 
 10. Numărul intampinarilor si contestaţiilor soluţionate ................. 
 11. Expunerea pe scurt a modului de soluţionare a intampinarilor si 
     contestaţiilor ....................... 
 
   Preşedintele Biroului Electoral de Circumscripţie Alba,                     Membri: 
   ................................                  ............................... 
  (numele, prenumele, semnătura si ştampila)      (numele, prenumele si semnătura) 
 
            
 
 

 Data ............................. 
 
 
 
 
 
 
 
-------------- 
 
    *) Numărul participanţilor trebuie sa fie egal cu suma ce rezulta din aditionarea cifrelor de la pct. 5, 6 si 7. 
 
 
 
                              



ANEXA nr. 11  la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba  nr. 184/27.11.2012 
 

MODELUL 
 

PROCESULUI  VERBAL 
pentru completarea Biroului electoral al secţiei de votare nr. _____________ 

din Judeţul Alba 
încheiat astăzi________________________________ 

 
 

  În conformitate cu prevederile art.26 alin.(1) şi Art. 27  alin.(13) din Legea nr.3/2000 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea 
şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare, s-au prezentat la sediul secţiei de votare, în data de 9 
decembrie 2012, ora 18,00, delegaţii partidelor politice reprezentate  în Consiliul Judeţean Alba, conform tabelului de mai jos. 

Se declară ca fiind  legal completat Biroului electoral al secţiei de votare nr. _____________, în următoarea formulă: 
 

 
Nr. 
crt. 

Funcţie  Nume Prenume 
 

Domiciliul 
 

Nunăr de telefon Partidul politic* 

1. Preşedinte      
2. Delegat      
3. Delegat      
4. Delegat      
5. Delegat      

 
 

PREŞEDINTELE 
BIROULUI   ELECTORAL  AL  SECŢIEI  DE  VOTARE 

________________________** 
 
 
 
 
 

*  Se completează numai pentru delegaţii partidelor politice reprezentate  în Consiliul Judeţean Alba 
**Se semnează şi se aplică ştampila de control a Biroului electoral al secţiei de votare  



ANEXA nr. 12  la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba  nr. 184/27.11.2012 
 

MODELUL 
 

PROCESULUI VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE 
încheiat astăzi________________________________ 

 
 

 
Între _____________________________________________ ,care se legitimează cu 

BI/CI  seria _______  nr.  ____________ CNP _______________________din partea Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Alba, în calitate de predator/primitor   
 
şi  
 

_______________________________________________, care se legitimează cu BI/CI  
seria __________nr. ___________, CNP _______________________din partea  Secţiei de votare 
nr.___________, localitatea______________, judeţul Alba, în calitate de predator/primitor, cu 
ocazia  primirii/ predării următoarelor*: 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
Prezentul proces verbal s-a încheiat în 2 exemplare, din care un exemplar rămâne la predator şi un 
exemplar la primitor. 
 
 
 
            Am predat,       Am primit,  
___________________________               ___________________________ 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
*  Se completează, după caz, cu documentele, tipizatele şi celelalte materiale necesare pentru desfăşurarea procesului 
electoral 


