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HOTARARE
privind unele misuri referitoare la exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei

speciale la referendumul local av6nd ca obiect consultarea ceti{enilor Municipiului
Sebeg cu privire la achizi{ionarea unui laborator mobil, cu care si fie dotat

Municipiului Sebeg, in vederea mlsuririi qi monitorizirii calititii aerului, din data de

27 mai2018

in aplicarea prevederilor art.40 din Legea nr.312000 privind organizarea gi desfrgurarea
referendumului, cu modific[rile Ei completarile ulterioare potrivit cdrora in cazul referendumului
local cetdJenii cu drept de vot care din cauzd de boal[ sau invaliditate nu se pot deplasa la seclia
de votare unde sunt arondali au dreptul de a solicita votarea prin intermediul urnei speciale,

in baza procesului - verbal de gedinfa nr. )O 117.05.2018, al Biroului Electoral de

Circumscriplie nr. 4 Sebes;

in temeiul prevederilo r arI. 40 gi ale art. 25 alin 2^ 1 corobor at cu arr 28 alin 2 din Legea nr.
312000 privind organizarea gi desldgurarea referendumului, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare

norAnAgrn:

Art. 1. Alegdtorii care nu se pot deplasa la sediul secfiei de votare din cauzd de boalS sau
invaliditate pot depune cereri de exercitare a dreptului de vot prin intermediul unei urne speciale
numai la seclia de votare la care este arondat imobilul unde solicitd sd se deplaseze urna speciald,
sub condilia de a avea domiciliul sau regedinfa in Municipiul Sebeg.

Art, 2, Alegitorii carc,la data scrutinului, sunt internali intr-o unitate sanitard publicd sau
privat6, cdmin pentru persoane vdrstnice ori alte asemenea agezdminte sociale publice sau private,
pot solicita exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale, dacd au domiciliul sau

regedinla in Municipiul Sebeg.

Art.3. Cererile pentru votarea prin intermediul urnei speciale, vor fi insotite de copii ale
actelor din care rezultd starea de sbnitate ori de invaliditate 9i pot fi depuse la sediul Biroului
Electoral al Seclieide Votare, inpreziuavotdrii in intervalulorar 18,00-20,00 precum giin ziua
votarii pAnd la ora 20,00, astfel incAt in momentul incheierii votirii, respectiv ora23,00, urna
speciald sd se afle la sediul Biroului Electoral al Sectiei de Votare.



Art.4. Echipa formatd din cel pulin 2 membri ai $iroului electoral se va deplasa cu o urnd

speciala gi cu materialul nssesar votdrii - ilampila cu menliunoa "Y0TAT", buloting de vot , timbre
autocolante gi extras din Lista electorald permanent[ - la locul unde se afld alegdtorul, pentru a se
efectua votarea. Inraza unei seclii de votare se utilizeaz$ o singuri urnd speciald. Urna speciald
poate fi transportatd numai de membrii biroului electoral a]l secliei de votare, sub paza personalului
structurilor Ministerului Afacerilor Interne. ln cazul cetftenilor care nu se pot deplasa la sediul
secJiei de votare, cererile scrise se pot transmite prirp intermediul altor persoane sau prin
intermediul personalului de specialitate din unit6lile medicale unde se afl[ internali, dupl caz.

Art.S. Prezenta hotbrdre se aduce la cunogtinJ[ publicd prin afiqare la sediul Biroului
Electoral de Circumscripfie nr. 4 Sebes gi se publica pe pagina de intemet a Biroului Electoral de
Circumscrip{ie nr. 4 Sebes.
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