GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea modelelor şi a condiţiilor de tipărire ale buletinelor de vot care
sunt folosite la alegerile locale

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum și al art. 57 din
Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru
modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. – (1) Se aprobă modelul şi condiţiile de tipărire ale buletinului de vot
care este folosit la alegerea consiliilor locale, prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta
hotărâre.
(2) Se aprobă modelul şi condiţiile de tipărire ale buletinului de vot care este
folosit la alegerea primarilor şi a primarului general al municipiului Bucureşti,
prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
(3) Se aprobă modelul şi condiţiile de tipărire ale buletinului de vot care este
folosit la alegerea consiliilor judeţene şi a consiliului general al municipiului
Bucureşti, prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.
Art. 2. – Anexele nr. 1 – 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU,
DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Anexa nr. 1
Modelul buletinului de vot pentru alegerea consiliului local

Paginile exterioare

L.S.

ROMÂNIA
JUDEȚUL ............ *)
C.L.
BULETIN DE VOT
PENTRU ALEGEREA CONSILIULUI LOCAL
................................**)
Circumscripția electorală nr. ........... ***)
Municipiul, sectorul, oraşul, comuna
………………………………..****)

*) Se înscrie denumirea judeţului, iar în cazul sectoarelor municipiului Bucureşti se înscrie
„MUNICIPIUL BUCUREŞTI”.
**) Se înscrie data scrutinului.
***) Se înscrie numărul circumscripţiei electorale, aşa cum a fost stabilit prin ordin al
prefectului.
****) Se înscrie denumirea municipiului, a oraşului, a comunei sau numărul sectorului, după
caz.
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Paginile interioare

1)
LEGENDĂ *****)

a)

2) a)

b)

c)

3) a)

c)

4) a)

b)

c)

1

b)

b)

c)

2

*****) Pentru fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie a
cetăţenilor aparţinând minorităţii naţionale și candidat independent se înscriu următoarele:
- numărul de ordine pe buletinul de vot, rezultat din tragerea la sorți a ordinii pe
buletinul de vot;
- denumirea partidului politic, a alianţei politice, a alianţei electorale, a organizaţiei
cetăţenilor aparţinând minorităţii naţionale sau, după caz, sintagma „candidat independent”,
urmată de prenumele și numele acestuia;
- pagina din buletinul de vot în care a fost înscris.
a) Se scrie denumirea integrală a partidului politic, a alianţei politice, a alianţei
electorale, a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţii naţionale sau, după caz, sintagma
„candidat independent”.
Denumirea integrală a partidului politic, a organizaţiei cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale, a alianţei politice, a alianţei electorale și sintagma „candidat
independent” se tipăresc cu litere corp 14 verzal drepte.
b) Se reproduce semnul electoral; între denumirea partidului politic, alianţei politice,
alianţei electorale sau organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi semnul
electoral se păstrează o distanţă de cel puțin 3 litere.
Semnul electoral se imprimă într-un spaţiu grafic de 3 cm x 3 cm.
În patrulaterele destinate candidaturilor independente nu se imprimă semne electorale.
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c) Se trec prenumele și numele candidaţilor pentru funcția de consilier, pe două
coloane, iar în cazul alianţelor, apartenenţa politică prin denumirea abreviată a partidului,
după care patrulaterul se închide.
În dreptul fiecărui candidat se trece numărul de ordine stabilit de partidul politic,
alianţa politică, alianţa electorală sau organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale
care a depus lista.
Pentru fiecare candidat independent se imprimă câte un patrulater distinct, în partea
finală a buletinului, de vot; aceștia vor fi înscriși în buletinul de vot în ordinea înregistrării
candidaturilor.
Prenumele și numele candidaţilor propuși de partidele politice, alianțele politice,
alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale pentru funcția
de consilier se vor imprima cu litere corp 12 verzal drepte.
Prenumele și numele candidaților independenți se vor tipări cu litere corp 12 verzal
drepte.
NOTE:
- Formatul buletinului de vot este A4.
- Imprimarea patrulaterelor se face începând cu a doua pagină interioară. Patrulaterele
se vor imprima paralel între ele, distanţa dintre acestea fiind mai mare decât diametrul
ştampilei cu menţiunea „VOTAT”.
- Pe pagina interioară a buletinului de vot se vor imprima minimum 2 patrulatere și
maximum 8 patrulatere. Numărul patrulaterelor de pe fiecare pagină și dimensiunea
patrulaterelor în care se vor imprima candidaturile se stabilesc de către biroul electoral de
circumscripție, în funcție de numărul candidaturilor definitive.
- Patrulaterele se numerotează cu cifre corp 10.
- Paginile buletinului de vot se vor numerota începând cu prima pagină interioară și
terminând cu ultima pagină interioară cu cifre corp 12.
- Buletinele de vot se capsează tehnologic.
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Anexa nr. 2
Modelul buletinului de vot pentru alegerea primarului şi a primarului general al
municipiului Bucureşti

Paginile exterioare

L.S.

ROMÂNIA
JUDEȚUL ............ *)
P. **)
BULETIN DE VOT
PENTRU ALEGEREA PRIMARULUI***)
................................ ****)
Circumscripția electorală nr. ........... *****)
Municipiul, sectorul, oraşul, comuna
………………………………..******)

*) Se înscrie denumirea judeţului, iar în cazul municipiului Bucureşti sau al sectoarelor
municipiului Bucureşti se înscrie „MUNICIPIUL BUCUREŞTI”.
**) În cazul primarului general al municipiului Bucureşti, în loc de sintagma „P” se înscrie
sintagma „P.G.”
***) În cazul primarului general al municipiului Bucureşti, în loc de sintagma „PRIMARULUI”
se înscrie sintagma „PRIMARULUI GENERAL.”
****) Se înscrie data scrutinului.
*****) Se înscrie numărul circumscripţiei electorale, aşa cum a fost stabilit prin ordin al
prefectului, iar în cazul municipiului Bucureşti se înscrie numărul circumscripţiei electorale, aşa
cum a fost stabilit prin hotărâre a Guvernului.
******) Se înscrie, după caz, denumirea municipiului, a oraşului, a comunei sau numărul
sectorului. În cazul municipiului Bucureşti această rubrică se elimină.
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Paginile interioare

1)
LEGENDĂ *******)

a)

2) a)

b)

c)

3) a)

c)

4) a)

b)

c)

1

b)

b)

c)

2

*******) Pentru fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie a
cetăţenilor aparţinând minorităţii naţionale și candidat independent se înscriu următoarele:
- numărul de ordine pe buletinul de vot, rezultat din tragerea la sorți a ordinii pe buletinul
de vot;
- denumirea partidului politic, a alianţei politice, a alianţei electorale, a organizaţiei
cetăţenilor aparţinând minorităţii naţionale sau, după caz, sintagma „candidat independent”,
urmată de prenumele și numele acestuia;
- pagina din buletinul de vot în care a fost înscris.
a) Se scrie denumirea integrală a partidului politic, a alianţei politice, a alianţei electorale,
a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţii naţionale sau, după caz, sintagma „candidat
independent”.
Denumirea integrală a partidului politic, a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor
naţionale, a alianţei politice, a alianţei electorale și sintagma „candidat independent” se tipăresc
cu litere corp 14 verzal drepte.
b) Se reproduce semnul electoral; între denumirea partidului politic, alianţei politice,
alianţei electorale sau organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi semnul
electoral se păstrează o distanţă de cel puțin 3 litere.
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Semnul electoral se imprimă într-un spaţiu grafic de 3 cm x 3 cm.
În patrulaterele destinate candidaturilor independente nu se imprimă semne electorale.
c) Se trec prenumele și numele candidaţilor pentru funcția de primar, pe două coloane, iar
în cazul alianţelor, apartenenţa politică prin denumirea abreviată a partidului, după care
patrulaterul se închide.
În dreptul fiecărui candidat se trece numărul de ordine stabilit de partidul politic, alianţa
politică, alianţa electorală sau organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care a
depus lista.
Pentru fiecare candidat independent se imprimă câte un patrulater distinct, în partea finală
a buletinului, de vot; aceștia vor fi înscriși în buletinul de vot în ordinea înregistrării
candidaturilor.
Prenumele și numele candidaţilor propuși de partidele politice, alianțele politice, alianțele
electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale pentru funcția de primar
se vor imprima cu litere corp 12 verzal drepte.
Prenumele și numele candidaților independenți se vor tipări cu litere corp 12 verzal
drepte.
NOTE:
- Formatul buletinului de vot este A4.
- Imprimarea patrulaterelor se face începând cu a doua pagină interioară. Patrulaterele se
vor imprima paralel între ele, distanţa dintre acestea fiind mai mare decât diametrul ştampilei cu
menţiunea „VOTAT”.
- Pe pagina interioară a buletinului de vot se vor imprima minimum 2 patrulatere și
maximum 6 patrulatere. Numărul patrulaterelor de pe fiecare pagină și dimensiunea patrulaterelor
în care se vor imprima candidaturile se stabilesc de către biroul electoral de circumscripție, în
funcție de numărul candidaturilor definitive.
- Patrulaterele se numerotează cu cifre corp 12.
- Paginile buletinului de vot se vor numerota începând cu prima pagină interioară și
terminând cu ultima pagină interioară cu cifre corp 12.
- Buletinele de vot se capsează tehnologic.
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Anexa nr. 3
Modelul buletinului de vot pentru alegerea consiliilor judeţene şi a consiliului general al
municipiului Bucureşti

Paginile exterioare

L.S.

ROMÂNIA
JUDEȚUL ............ *)
C.J. **)
BULETIN DE VOT
PENTRU ALEGEREA CONSILIULUI
JUDEŢEAN***)
................................ ****)

Circumscripția electorală nr. ........... *****)

*) Se înscrie denumirea judeţului, iar în cazul municipiului Bucureşti sau al sectoarelor
municipiului Bucureşti se înscrie „MUNICIPIUL BUCUREŞTI”.
**) În cazul consiliului general al municipiului Bucureşti, în loc de sintagma „C.J.” se înscrie
sintagma „C.G.”
***) În cazul consiliului general al municipiului Bucureşti, în loc de sintagma „CONSILIULUI
JUDEŢEAN” se înscrie sintagma „CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI
BUCUREŞTI.”
****) Se înscrie data scrutinului.
*****) Se înscrie numărul circumscripţiei electorale, aşa cum a fost stabilit prin hotărâre a
Guvernului.
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Paginile interioare

1)
LEGENDĂ ******)

a)

2) a)

b)

c)

3) a)

c)

4) a)

b)

c)

1

b)

b)

c)

2

******) Pentru fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie a
cetăţenilor aparţinând minorităţii naţionale și candidat independent se înscriu următoarele:
- numărul de ordine pe buletinul de vot, rezultat din tragerea la sorți a ordinii pe buletinul
de vot;
- denumirea partidului politic, a alianţei politice, a alianţei electorale, a organizaţiei
cetăţenilor aparţinând minorităţii naţionale sau, după caz, sintagma „candidat independent”,
urmată de prenumele și numele acestuia;
- pagina din buletinul de vot în care a fost înscris.
a) Se scrie denumirea integrală a partidului politic, a alianţei politice, a alianţei electorale,
a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţii naţionale sau, după caz, sintagma „candidat
independent”.
Denumirea integrală a partidului politic, a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor
naţionale, a alianţei politice, a alianţei electorale și sintagma „candidat independent” se tipăresc
cu litere corp 14 verzal drepte.
b) Se reproduce semnul electoral; între denumirea partidului politic, alianţei politice,
alianţei electorale sau organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi semnul
electoral se păstrează o distanţă de cel puțin 3 litere.
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Semnul electoral se imprimă într-un spaţiu grafic de 3 cm x 3 cm.
În patrulaterele destinate candidaturilor independente nu se imprimă semne electorale.
c) Se trec prenumele și numele candidaţilor pentru funcția de consilier, iar în cazul
alianţelor, apartenenţa politică prin denumirea abreviată a partidului, după care patrulaterul se
închide.
Pentru fiecare candidat independent se imprimă câte un patrulater distinct, în partea finală
a buletinului, de vot; aceștia vor fi înscriși în buletinul de vot în ordinea înregistrării
candidaturilor.
Prenumele și numele candidaţilor se vor imprima cu litere corp 14 verzal drepte.
NOTE:
- Formatul buletinului de vot este A4.
- Imprimarea patrulaterelor se face începând cu a doua pagină interioară. Patrulaterele se
vor imprima paralel între ele, distanţa dintre acestea fiind mai mare decât diametrul ştampilei cu
menţiunea „VOTAT”.
- Pe pagina interioară a buletinului de vot se vor imprima minimum 4 patrulatere și
maximum 10 patrulatere. Numărul patrulaterelor de pe fiecare pagină și dimensiunea
patrulaterelor în care se vor imprima candidaturile se stabilesc de către biroul electoral de
circumscripție, în funcție de numărul candidaturilor definitive.
- Patrulaterele se numerotează cu cifre corp 12.
- Paginile buletinului de vot se vor numerota începând cu prima pagină interioară și
terminând cu ultima pagină interioară cu cifre corp 12.
- Buletinele de vot se capsează tehnologic.
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