
BIRoUL ELECToRAL DE CIRCUMSCRIPTIE CoMUNALA pNTTqTT

PENTRU REFERENDUMUL DIN DATA DE 26.09.2021

norAnann NR.7/20. og.zazt

privind exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale,
precum gi exercitarea dreptului de vot de cltre ceti{enii cu drept de vot

aflafi in carantina sau izolare

Av6nd in vedere prevederile art.40 din Legea nr.3/2000 privind
organizarea qi desfrqurarea referendumului gi ale art.85 din Legea nr.2A812015
privind alegerea Senatului qi a Camerei deputa{ilor, precum qi pentru
or ganizarea qi functionarea Autoritef i Electorale Permanente,

IIOTARA$TE:

Art.1

1) Cetd{enii cu drept de vot din circumscripfia electoral5 linteqti care nu
se pot deplasa la sediul secfiei de votare din cauz[ de boal6 sau invaliditate, pot
formula cerere scrisd pentru exercitarea dreptului la vot prin intermediul urnei
speciale, insolit6 de copii ale actelor din care rezult5 boala, starea de sdndtate ori
de invaliditate.

2) in modalitatea prevlzutd la alin. 1 pot vota numai persoanele care
domiciliazd pe raza teritorial5 a circumsuipliei electorale lintegti.

3) Cererea previzut[ la alin.l va fi inregistratd,la cea mai apropiatd seclie
de votare de imobilul in care se aflE alegbtorul in ziua votdrii.

a) in cazul cc,dfenilor care nu se pot deplasa la sediul secliei de votare,
cererile scrise se pot transmite qi prin intermediul altor persoane, dar vor fi
semnate olograf de alegdtor qi vor cuprinde: nume, prenume, cod numeric
personal, seria gi num6rul actului de identitate, domiciliul sau reqedinla, conform
menliunilor din actul de identitate valabil, adresa imobilului unde solicitd
deplasarea urnei speciale, numdr de telefon.

Art.2

l) Cetd{eanul cu drept de vot aflat in carantind sau in izolarc la i{omiciliu,
in loca{ia declarat6 ori intr-un spaliu special desemnat de cdtre autcritdlile
competente, conform Legii w. 13612020 gi Ordinului Ministrutui S6nitSlii nr.



fiAgl112g, poate vota prin intermediul urnei speciale dacd depune o cerere

conform art.l alin. (4) qi copia deciziei de carantind emise de Direcfia de

S dndtate Publicd Buz6u.

(2) Cet6lenii cu drept de vot afla{i in situaliile prevEzute la alin. (l), cdrora

nu li s-au eliberat decizia de carantinl sau de izolare, Pot transmite, prin orice

mijloace Biroul electoral de circumscriplie ]inteqti, cereri privind emiterea

documentelor necesare exercit6rii votului prin intermediul urnei speciale.

(3) Biroul electoral de circumscriplie finteqti asigur6 transmiterea, de

indat6, c[tre Direc{ia de Sdndtate Public6 Buz6u, a listei persoanelor care au

transmis cereri conform alin. (1), in vederea lu5rii mlsurilor necesare pentru

emiterea urgentd a decizia de carantind sau de izolare, dupd caz, necesare

exercit5rii dreptului de vot prin intermediul urnei speciale.

4) Direc{ia de Sdndtate Publica Buzdu cireia i-au fost transmise listele

prevdzute la ar7.2, alin.(3), comunica de indati, dar nu mai tdtziu de 25

septembrie 2021 Biroului Electoral de Circumscriptie finteqti, ?n scris, prin
orice mijloace, lista persoanelor cu privire la care s-a formulat cerere 9i in
privin{a cdrora s-a institu\t izolarea sau carantina, dupa caz, inso}ita de deciziile
emise privind izolarea sau carantina acestora-

5) in modalitatea prev6zut6 la atin. 1 pot vota numai persoanele care

domiciliazi pe ruzateritoriald a circumscripliei electorale f inteqti.

6) In cantl persoanelor in privinla cirora Directia de Sanatate Publica

Buzau a confirmat conform art.2 instituirea izolarii sau carantinei, Biroului
Electoral de Circumscriptie finteqti, imprima cererile privind emiterea

documentelor necesare exercitarii votului prin intermediul urnei speciale

prevazute [a art.l atin.(4), pe care le transmit, impreuna cu deciziile emise de

Directia de Sanatate Publica Buzau, pana cel mai tarziuin data de26 septembrie

2021, ora 10,00, biroului electoral al sectiei de votare celei mai apropiate de

imobilul la care s-a solicitat deplasarea urnei speciale

Art.3.

l) Cererile de vot prin intermediul urnei speciale, precum 9i cererile

formulate de alegdtorii cu drept de vot afla{i in carantind sau in izolare la

domiciliu, pot fi depuse la biroul electoral al sec{iei de votare in preziua vot[rii -
25 septembrie 2021in intervalul 18,00-20.00 qi cel mai tdtziu in data de 26

septembrie 2021 Pdn6la ora 12.00-



(2) Prin exceplie de la prevederile alin. (1), cererile de vot prin
intermediul urnei speciale gi cererile formulate de aleg6torii cu drept de vot
aflati in carantin[ sau in izolare la domiciliu, precum gi copiile actelor din care
rezultl boala, starea de sdndtate ori de invaliditate sau dupd caz decizia privind
izolarea sau carantina pot fi depuse, prin intermediul oricdrei persoane, la Biroul
electoral de circumscriptie Tintesti, p6ni la data de 24 septembrie 2021, la sediu
sau pe e-mail la adresa

3)Cererile gi documentele primite de Biroul electoral de circumscrip{ie
Tintesti sunt transmise penA cel mai tdrziu in data de 26 septembrie 2021, ora
10,00, biroului electoral al sectiei de votare celei mai apropiate de imobilul la
care s-a solicitat deplasarea umei speciale.

Art.4

(l) Preqedintele biroului electoral al sec{iei de votare analizeari cererile
pentru exercitarea votului prin intermediul umei speciale, precum qi cererile
formulate de alegdtorii cu drept de vot aflati in carantind sau in izolare la
domiciliu, iar in caztil in care acestea indeplinesc condiliile prevEzute de
prezenta decizie, asigurd inscrierea datelor de identificare ale persoanelor
netransportabile in extrasul din listele electorale, pe care il va setnna qi parafa cu
gtampila de control a sec{iei de votare.

(2) Componen{a echipei formate conform art. 85 alin. (10) din Legea nr.
20812A15, cu modificdrile qi complet6rile ulterioare, din cel pu{in doi membri ai
biroului electoral al sec[iei de votare, pentru votul prin intermediul urnei
speciale, se stabileqte prin decizie a biroului electoral al secfiei de votare.

(3) Echipa format6 pentru votul prin intermediul urnei speciale se va
deplasa la locurile unde se afl[ alegdtorii inscrigi in extrasul din listele
electorale, sub pazap€rsoralului structurilor Ministerului Afacerilor Interne.

Art. 5. - Prezenta hotdrdre va fi afiqatd la sediul Biroului Electoral de
Circumscriplie fintegti, cdt gi pe site-ul www.tintesti.roiReferendum 2021.

*q
JIpl

,?J
si*t'

PRE$E


