IMPORTANT – Precizari ale Biroului Electoral Judetean Maramures cu privire la desfasurarea alegerilor di
Scris de Presedinte BEJ Maramures, jud. Pop Mihai Bogdan
Joi, 30 Octombrie 2014 16:35 -

Aducem la cunostinta publica urmatoarele:
In data de 02 noiembrie 2014 sectiile de votare se deschid la ora 7.00 si se inchid la ora
21.00. Dupa ora 21.00, ora inchiderii sectiilor de votare pot sa voteze doar persoanele care se
afla in incinta sectiei de votare la ora 21.00.
Conform prevederilor legale, alegatorii netransportabili, din cauza de boala sau invaliditate,
sau persoanele fata de care s-a luat masura arestului la domiciliu au posibilitatea de a-si
exercita dreptul de vot prin intermediul urnei mobile.
In acest sens, acestia vor trimite biroului electoral al sectiei de votare careia ii sunt arondati
conform domiciliului, in preziua votarii, respectiv in data de 1 noiembrie 2014, intre orele 18.00 –
20.00, o cerere in acest sens, la care vor atasa un act medical sau alt act oficial din care sa
rezulte faptul ca sunt netransportabili, respectiv hotararea prin care a fost luata masura arestului
la domiciliu.

In ziua alegerilor, duminica 2 noiembrie 2014, o echipa formata din cel putin 2 membri ai
biroului electoral al sectiei de votare se va deplasa la domiciliile alegatorilor netransportabili,
care au depus cererea mentionata mai sus, cu actele necesare pentru exercitarea dreptului de
vot.
Au drept de vot toti cetatenii romani care au implinit 18 ani pana in ziua alegerilor inclusiv.
Pentru a-si exercita acest drept, acestia trebuie sa se legitimeze in biroul electoral al sectiei de
votare cu un act de identitate valabil in ziua votarii, respectiv:
a) cetatenii romani cu domiciliul in Romania care in ziua votarii se afla in tara:
- cartea de identitate
- cartea electronica de identitate
- cartea de identitate provizorie
- buletinul de identitate
- pasaportul diplomatic
- pasaportul diplomatic electronic
- pasaportul de serviciu
- pasaportul de serviciu electronic
- carnetul de serviciu militar, in cazul elevilor din scolile militare.
b) cetatenii romani cu domiciliul in Romania care in ziua votarii se afla in strainatate, isi pot
exercita dreptul de vot la sectiile de votare organizate in strainatate:
- pasaportul diplomatic
- pasaportul diplomatic electronic
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- pasaport de serviciu
- pasaport de serviciu electronic
- pasaport simplu
- pasaport simplu electronic
- pasaport simplu temporar
- titlu de calatorie
- cartea de identitate
- cartea electronica de identitate
- cartea de identitate provizorie
- buletinul de identitate
c) cetatenii romani cu domiciliul in strainatate care in ziua votarii se afla in tara isi pot exercita
dreptul de vot la sectiile de votare organizate in Romania in baza unuia din urmatoarele acte de
identitate, valabile in ziua votarii:
- pasaportul simplu cu mentionarea tarii de domiciliu (CRDS);
- pasaportul simplu temporar cu mentionarea tarii de domiciliu (CRDS);
- pasaportul simplu electronic cu mentionarea tarii de comiciliu (CRDS);
Persoanele care au dreptul de vot si care se afla in alta localitate decat acea de domiciliu au
posibilitatea sa-si exercite dreptul de vot la orice sectie electorala dupa ce in prealabil au
completat declaratia pe proprie raspundere ca nu au votat si nici nu vor mai vota in data de 02
noiembrie 2014. Formularul declaratiei se inmaneaza de membrii sectiilor de votare.
La cererea alegatorului, in cazul in care acesta a aplicat gresit stampila cu mentiunea
&quot;VOTAT&quot;, dar nu a introdus buletinul in urna, presedintele biroului electoral al sectiei
de votare ii poate elibera, numai o singura data, un nou buletin, retinand si anuland buletinul de
vot initial.
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