
HOTARARE nr. 125 din 24 februarie 2005 
pentru stabilirea modelului stampilelor care se folosesc la alegerile locale partiale din 
perioada 2005-2008 
Emitent      : GUVERNUL 
Publicata in : MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 4 martie 2005 
 
    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 121 alin. (1) din Legea 
nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 
 
    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare. 
 
    ARTICOL UNIC 
    Se aproba modelul stampilelor care se folosesc la alegerile locale partiale din perioada 
2005-2008, potrivit anexelor nr. 1-6 care fac parte integranta din prezenta hotarare. 
 
                                 PRIM-MINISTRU 
                            CALIN POPESCU-TARICEANU 
 
                                Contrasemneaza: 
                                 -------------- 
                    Ministrul administratiei si internelor, 
                                  Vasile Blaga 
 
                         Ministrul finantelor publice, 
                                 Ionel Popescu 
 
    Bucuresti, 24 februarie 2005. 
    Nr. 125. 
 
 
    ANEXA 1 
 
                                    MODELUL 
                    stampilei de control a sectiei de votare 
 
    NOTA(CTCE) 
    Modelul stampilei de control a sectiei de votare se gaseste in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, Nr. 187 din 4 martie 2005 la pagina 5 (a se vedea imaginea asociata). 
 
    NOTA: 
    Tusul pentru stampile va fi de aceeasi culoare pe teritoriul unei circumscriptii electorale 
judetene, respectiv a municipiului Bucuresti. 
    Dimensiunea stampilei se stabileste de prefect, prin ordin, astfel incat toate datele inscrise 
sa fie lizibile. 
    Stampilele se confectioneaza prin grija prefectului. 
 
 
    ANEXA 2 
 



                                    MODELUL 
                         stampilei cu mentiunea "Votat" 
 
    NOTA(CTCE) 
    Modelul stampilei cu mentiunea "Votat" se gaseste In Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, Nr. 187 din 4 martie 2005 la pagina 5 (a se vedea imaginea asociata). 
 
    NOTA: 
    Stampila are diametrul de 18 mm, se confectioneaza la Regia Autonoma "Monetaria 
Statului" si se distribuie in judet, prin grija prefectului. 
 
 
    ANEXA 3 
 
                                    MODELUL 
stampilei biroului electoral de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala 
                     si de sector al municipiului Bucuresti 
 
    NOTA(CTCE) 
    Modelul stampilei biroului electoral de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala 
si de sector al municipiului Bucuresti se gaseste In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 
Nr. 187 din 4 martie 2005 la pagina 6 (a se vedea imaginea asociata). 
 
    NOTA: 
    Tusul pentru stampile va fi de aceeasi culoare pe teritoriul unei circumscriptii electorale 
judetene, respectiv a municipiului Bucuresti. 
    Dimensiunea stampilei se stabileste de prefect, prin ordin, astfel incat toate datele inscrise 
sa fie lizibile. 
    Stampilele se confectioneaza prin grija prefectului. 
 
 
    ANEXA 4 
 
                                    MODELUL 
                        stampilei biroului electoral de 
              circumscriptie judeteana si a municipiului Bucuresti 
 
    NOTA(CTCE) 
    Modelul stampilei biroului electoral de circumscriptie judeteana si a municipiului Bucuresti 
se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 187 din 4 martie 2005 la pagina 6 (a 
se vedea imaginea asociata). 
 
    NOTA: 
    Stampila se confectioneaza prin grija prefectului. 
    Dimensiunea stampilei se stabileste de prefect, prin ordin, astfel incat toate datele inscrise 
sa fie lizibile. 
 
 
    ANEXA 5 
 



                                    MODELUL 
       stampilei biroului electoral judetean si al municipiului Bucuresti 
 
    NOTA(CTCE) 
    Modelul stampilei biroului electoral judetean si al municipiului Bucuresti se gaseste In 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 187 din 4 martie 2005 la pagina 6 (a se vedea 
imaginea asociata). 
 
    NOTA: 
    Se utilizeaza in cazul in care se organizeaza alegeri locale partiale in cel putin doua 
circumscriptii comunale, orasenesti sau municipale din judetul respectiv. 
    Stampila se confectioneaza prin grija prefectului. 
    Dimensiunea stampilei se stabileste de prefect, prin ordin, astfel incat toate datele inscrise 
sa fie lizibile. 
 
 
     ANEXA 6 
 
                                    MODELUL 
                         stampilei oficiului electoral 
 
    NOTA(CTCE) 
    Modelul stampilei oficiului electoral se gaseste In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 
Nr. 187 din 4 martie 2005 la pagina 7 (a se vedea imaginea asociata). 
 
    NOTA: 
    Stampila se confectioneaza prin grija prefectului. 
    Dimensiunea stampilei se stabileste de prefect, prin ordin, astfel incat toate datele inscrise 
sa fie lizibile. 
 
                                          --------- 
 


