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H O T Ă R Â R E A nr. 10 / 2016
privind stabilirea dimensiunii buletinelor de vot care sunt folosite la alegerea consiliului local şi al
primarului oraşului Geoagiu pentru alegerile locale din 05 iunie 2016, precum şi a dimensiunii şi
numărului de patrulatere in care se vor imprima candidaturile
Biroul electoral de circumscripţie nr. 10 Geoagiu
Având în vedere că numărul maxim de candidaţi pe o listă de candidaturi pentru alegerea
Consiliului local Geoagiu este de 19 candidaţi, iar pentru alegerea consiliului local Geoagiu au fost
depuse şi au rămas definitive 3 liste cu 18 candidaţi şi 2 liste cu 9 candidaţi, iar pentru funcţia de
primar au rămas definitive 3 candidaturi;
Ţinând seama de procesul verbal nr. 61 din 07.05.2016 întocmit cu ocazia stabilirii numărului
de ordine de pe buletinele de vot pentru alegerea autorităților adminitrației publice locale din data de
05 iunie 2016;
Constatând că sunt îndeplinite condiţiile legale de formă şi de fond;
În baza Procesului – Verbal de şedinţă nr. 66/12.05.2016 al Biroului electoral de circumscripţie
nr. 10 Geoagiu;
În temeiul prevederilor art. 42 şi art. 58, alin (6) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul alegerilor locale, ale HGR nr. 55/2016 pentru aprobarea modelelor şi a
condiţiilor de tipărire ale buletinelor de vot care sunt folosite la alegerile locale din anul 2016
modificată prin HGR nr. 291/2016;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Pe pagina nr. 2 a buletinului de vot pentru alegerea Primarului oraşului Geoagiu vor fi
tipărite 3 patrulatere, care se vor imprima pe două coloane paralele, distanţa dintre acestea fiind mai
mare decât diametrul ştampilei cu menţiunea ,,VOTAT”.
Art.2. Dimensiunea patrulaterelor se stabileşte astfel:
-lungimea patrulaterelor va fi de 12 cm;
-lăţimea patrulaterelor va fi de 8 cm.
Art.3. Pe paginile 2 şi 3 ale buletinului de vot pentru alegerea Consiliului local al oraşului
Geoagiu vor fi tipărite, pe fiecare pagină 2 patrulatere, care se vor imprima pe două coloane paralele,
distanţa dintre acestea fiind mai mare decât diametrul ştampilei cu menţiunea ,,VOTAT”, iar pe pagina
4 va fi tipărit un singur patrulater.
Art.4. Dimensiunea patrulaterelor se stabileşte astfel:
-lăţimea patrulaterelor va fi cuprinsă între 8,4 cm şi 8,6 cm astfel încât să poată fi
asigurat spaţiul necesar înscrierii numelui şi prenumelui complet al candidaţilor, precum şi apartenenţa
politică în cazul alianţelor electorale.
-lungimea patrulaterelor va fi de 15,5 cm.
Art.5. La tipărirea buletinelor de vot se vor respecta cu stricteţe prevederile Hotărârii
Guvernului nr. 55/2016 pentru aprobarea modelelor şi a condiţiilor de tipărire ale buletinelor de vot
care sunt folosite la alegerile locale din anul 2016, modificată prin HG nr. 291/2016.
Art.6. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa publicului prin afişare şi publicare pe pagina de
internet a oraşului Geoagiu www.geoagiu.ro
PREŞEDINTE
DRĂGAN GABRIEL FLORIN

12.05.2016

LOCŢIITOR
COSTOIU CĂLIN MIRCEA

