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privind cheltuielile necesare pentru pregatirea, organizarea si desfasurarea alegerilor locale 
partiale din perioada 2005-2008 
Emitent      : GUVERNUL 
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    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 113 alin. (3) din Legea 
nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 
 
    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare. 
 
    ART. 1 
    (1) Cheltuielile necesare pentru organizarea si desfasurarea alegerilor locale partiale care 
vor avea loc in perioada 2005-2008 se suporta din bugetele locale, judetene sau al 
municipiului Bucuresti, dupa caz. 
    (2) Cheltuielile pentru organizarea, dotarea si functionarea birourilor electorale judetene, 
respectiv al municipiului Bucuresti, si a oficiilor electorale, precum si plata indemnizatiilor 
membrilor birourilor electorale judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, si ai oficiilor 
electorale, a statisticienilor, informaticienilor si a personalului tehnic auxiliar pentru alegerile 
locale partiale care vor avea loc in perioada 2005-2008 se suporta din bugetele judetelor, 
respectiv al municipiului Bucuresti, iar cele pentru organizarea, dotarea si functionarea 
celorlalte birouri electorale si pentru plata indemnizatiilor membrilor birourilor electorale, 
personalului tehnic auxiliar si statisticienilor, din bugetele locale. 
    ART. 2 
    (1) Pe perioada exercitarii atributiilor privind organizarea si desfasurarea alegerilor locale 
partiale, membrilor birourilor electorale, statisticienilor, informaticienilor si personalului 
tehnic auxiliar li se asigura, de catre institutiile la care sunt angajati, drepturile salariale 
cuvenite potrivit legii. 
    (2) Pentru membrii birourilor electorale se acorda o indemnizatie de 270.000 lei/zi de 
activitate, incepand cu data constituirii biroului. 
    (3) Personalul tehnic auxiliar, statisticienii si informaticienii care participa la executarea 
operatiunilor generate de procesul electoral pe langa birourile electorale primesc o 
indemnizatie de 220.000 lei/zi de activitate. 
    (4) Membrilor birourilor electorale de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala 
sau de sector al municipiului Bucuresti, judeteana sau a municipiului Bucuresti, precum si ai 
oficiilor electorale, informaticienilor, statisticienilor, personalului tehnic auxiliar, care 
participa la realizarea operatiunilor legate de alegerile locale partiale, precum si personalului 
Ministerului Administratiei si Internelor sau al Ministerului Apararii Nationale li se asigura in 
fiecare zi de activitate bauturi racoritoare, cafea si gustari in limita sumei de 60.000 
lei/persoana. 
    (5) Membrilor birourilor electorale ale sectiilor de votare si personalului Ministerului 
Administratiei si Internelor sau al Ministerului Apararii Nationale, care este in misiune de 
paza a acestor birouri, li se vor asigura, in ziua votarii, bauturi racoritoare, cafea si gustari in 
limita sumei de 60.000 lei/persoana. 
    (6) Plata indemnizatiilor prevazute la alin. (2) si (3) se face pe baza listelor de prezenta 
avizate de presedintii birourilor electorale respective. 
    (7) Veniturile din indemnizatiile prevazute la alin. (2)-(5) se impoziteaza conform 
prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 



    (8) Prin zi de activitate se intelege munca desfasurata pe parcursul unei zile calendaristice, 
indiferent de numarul de ore prestate, dar nu mai putin de 6 ore. 
    (9) In afara drepturilor prevazute la alin. (2) si (3), membrii birourilor electorale care 
domiciliaza in alte localitati beneficiaza de indemnizatia de delegare, precum si de decontarea 
cheltuielilor de transport si de cazare, care vor fi suportate din bugetele locale, judetene sau al 
municipiului Bucuresti, dupa caz, potrivit reglementarilor in vigoare ce stabilesc aceste 
drepturi pentru personalul din institutiile publice. 
    ART. 3 
    La alegerile locale partiale, care vor avea loc in perioada 2005-2008, indemnizatia cuvenita 
membrilor birourilor electorale, respectiv sumele alocate pentru protocol, se determina prin 
aplicarea succesiva a indicilor inflatiei din anii respectivi la sumele prevazute la art. 2 alin. (2) 
si (3), respectiv alin. (4) si (5). 
    ART. 4 
    (1) Prefectii asigura imprimarea buletinelor de vot, a timbrelor autocolante, confectionarea 
stampilelor cu mentiunea "Votat", a celor de control ale sectiilor de votare si a stampilelor 
birourilor electorale de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala, respectiv de sector 
al municipiului Bucuresti, precum si a celor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si 
impreuna cu autoritatile administratiei publice locale realizeaza copii de pe listele electorale 
permanente, cu respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice. 
    (2) Institutul National de Statistica asigura, la cererea autoritatilor administratiei publice 
locale, tiparirea proceselorverbale pentru constatarea rezultatelor votarii si efectuarea 
operatiunilor tehnice si informatice privind stabilirea rezultatelor alegerilor locale partiale. 
    (3) In vederea achizitionarii si distribuirii acestor materiale si servicii necesare votarii, 
autoritatile administratiei publice locale implicate in alegerile partiale vor avansa prefecturii, 
respectiv Institutului National de Statistica, sumele necesare, urmand ca aceste institutii sa 
deconteze cheltuielile facute. 
    (4) La alegerile locale partiale din perioada 2005-2008 achizitionarea bunurilor si 
serviciilor necesare bunei organizari si desfasurari a acestora se face in conditiile prevazute de 
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobata cu 
modificari si completari prin Legea nr. 212/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. 
Pentru cazuri de urgenta entitatea achizitoare poate stabili efectuarea achizitiilor in 
conformitate cu prevederile art. 12 lit. h) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001, 
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 212/2002, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 
    ART. 5 
    (1) Institutul National de Statistica, la solicitarea autoritatilor administratiei publice locale, 
va asigura statisticieni si personal tehnic auxiliar, dotarea cu tehnica de calcul si exploatarea 
programelor de prelucrare a datelor pentru efectuarea operatiunilor tehnice privind stabilirea 
rezultatelor alegerilor locale partiale. 
    (2) Institutul National de Statistica va pune la dispozitie autoritatilor administratiei publice 
locale modelele personalizate ale proceselor-verbale ce vor fi utilizate in centralizarea 
voturilor si in constatarea rezultatelor alegerilor locale partiale. 
    ART. 6 
    Pentru organizarea si desfasurarea procesului electoral la alegerile locale partiale consumul 
de carburanti si cheltuielile cu telefoanele, efectuate de autoritatile si institutiile publice 
implicate, se suplimenteaza cu 50% fata de normativele in vigoare, in luna premergatoare si in 
luna desfasurarii alegerilor. 
    ART. 7 
    Pentru reducerea cheltuielilor de organizare si desfasurare a alegerilor, primarii si prefectii 
vor lua masuri pentru utilizarea materialelor specifice procesului electoral, folosite la alegerile 



anterioare. Dupa incheierea alegerilor vor asigura depozitarea si conservarea acestora in 
conditii corespunzatoare. 
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