
HOTARARE nr. 126 din 24 februarie 2005 
privind modelul timbrului autocolant, conditiile de tiparire, de gestionare si de utilizare a 
acestuia 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. 78 alin. (8) din Legea nr. 
67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 
 
    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare. 
 
    ART. 1 
    (1) La alegerile locale partiale din perioada 2005-2008, cetatenilor cu drept de vot, posesori 
ai cartii de identitate, care isi exercita dreptul de vot li se aplica pe aceasta un timbru 
autocolant cu mentiunea "Votat" si data scrutinului. 
    (2) Modelul timbrului autocolant este prevazut in anexa care face parte integranta din 
prezenta hotarare. 
    (3) Timbrul autocolant trebuie sa asigure aderarea perfecta pe cartea de identitate, astfel 
incat sa nu se poata detasa fara a se produce deteriorarea acestui document. 
    (4) In cazul unui al doilea tur de scrutin, timbrul autocolant se aplica peste timbrul de la 
primul tur. 
    ART. 2 
    (1) Timbrele autocolante se asigura de catre autoritatile administratiei publice locale prin 
prefectii judetelor si al municipiului Bucuresti, in care se organizeaza alegerile locale partiale, 
cu avizul Ministerului Administratiei si Internelor. Achizitionarea timbrelor autocolante se 
face in termen de 20 de zile de la data aducerii la cunostinta publica a datei alegerii. 
    (2) Primarii predau timbrele autocolante, pe baza de proces-verbal, presedintilor birourilor 
sectiilor de votare pana cel tarziu in preziua alegerilor. 
    (3) Dupa incheierea votarii, presedintii birourilor sectiilor de votare vor preda primarilor 
timbrele autocolante neutilizate. 
    ART. 3 
    Timbrele autocolante vor avea acelasi format pentru toate circumscriptiile electorale in care 
se organizeaza alegeri locale partiale, vor fi imprimate cu litere de aceeasi marime, cu aceleasi 
caractere si cu aceeasi cerneala, intr-un numar egal cu cel al alegatorilor posesori ai cartii de 
identitate, cu un plus de 10%. 
    ART. 4 
    Membrii biroului electoral al sectiei de votare aplica timbrul autocolant pe versoul cartii de 
identitate si completeaza cu cerneala neagra data scrutinului. 
    ART. 5 
    In vederea distribuirii corecte a timbrelor autocolante, Ministerul Administratiei si 
Internelor va comunica primarilor, cel tarziu cu 15 zile inainte de ziua votarii, numarul 
alegatorilor posesori ai cartii de identitate, inscrisi in listele electorale permanente, pe fiecare 
sectie de votare. 
 
                                 PRIM-MINISTRU 
                            CALIN POPESCU-TARICEANU 
 
                                Contrasemneaza: 
                                 ------------- 



                    Ministrul administratiei si internelor, 
                                  Vasile Blaga 
 
                         Ministrul finantelor publice, 
                                 Ionel Popescu 
 
    Bucuresti, 24 februarie 2005. 
    Nr. 126. 
 
 
    ANEXA 
 
                                    MODELUL 
    timbrului autocolant ce se aplica pe cartea de identitate a alegatorului 
        care voteaza la alegerile locale partiale din perioada 2005-2008 
 
    NOTA(CTCE) 
    Modelul timbrului autocolant ce se aplica pe cartea de identitate a alegatorului care voteaza 
la alegerile locale partiale din perioada 2005-2008 se gaseste In Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, Nr. 187 din 4 martie 2005 la pagina 8 (a se vedea imaginea asociata). 
 
    NOTA: 
    Patratul in care este incadrat cercul cu inscrisul "Votat" si cu rubrica "Data" are latura de 15 
mm. 
 
                                  --------- 
 
 


