EXTRAS din

Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii
administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004
privind Statutul aleşilor locali
Art. 84.
Votarea are loc într-o singură zi. Ea începe la ora 7,00 şi se închide la ora 21,00.
Art. 85.
(1) Alegătorii votează numai la secţia de votare la care este arondată strada sau
localitatea, potrivit delimitării făcute conform Legii nr. 35/2008, cu modificările şi
completările ulterioare, şi unde sunt înscrişi în lista electorală permanentă sau în
copia de pe lista electorală complementară.
(2) Accesul alegătorilor în sala de votare are loc în serii corespunzătoare
numărului cabinelor. Fiecare alegător prezintă actul de identitate, respectiv
documentul de identitate, operatorului de calculator al biroului electoral al secţiei
de votare, care înscrie codul numeric personal al alegătorului în Sistemul
informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal.
(3) În cazul în care alegătorul nu figurează în lista electorală permanentă sau în
copia de pe lista electorală complementară existentă în secţia de votare
respectivă, Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire
a votului ilegal semnalează dacă:
a) persoana care s-a prezentat la vot a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua
votării inclusiv;
b) persoana care s-a prezentat la vot şi-a pierdut drepturile electorale;
c) persoana care s-a prezentat la vot este arondată la altă secţie de votare;
d) persoana care s-a prezentat la vot este omisă din lista electorală permanentă
şi are domiciliul în raza teritorială a secţiei de votare respective nu a formulat o
solicitare de a fi înscrisă în Registrul electoral cu adresa de reşedinţă;
e) persoana care s-a prezentat la vot şi-a mai exercitat dreptul de vot la acelaşi
scrutin.
(4) În baza rezultatelor generate de Sistemul informatic de monitorizare a
prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, a comunicărilor efectuate prin
intermediul acestuia şi a verificării actului de identitate, preşedintele biroului
electoral al secţiei de votare:

a) opreşte de la votare persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua
votării şi persoana care şi-a pierdut drepturile electorale;
b) îndrumă alegătorul să voteze la secţia de votare la care este arondat, în cazul
în care este arondat la altă secţie de votare;
c) îndrumă alegătorul să voteze la secţia de votare unde a fost arondat conform
reşedinţei, în cazul în care acesta face parte dintre persoanele prevăzute la art.
18 alin. (1);
d) înscrie în lista electorală suplimentară persoana care s-a prezentat la vot, este
omisă din lista electorală permanentă, are domiciliul în raza teritorială a secţiei
de votare respective şi nu face parte dintre persoanele prevăzute la art. 18 alin.
(1); în cazul în care persoana omisă este înscrisă în lista electorală permanentă
existentă la altă secţie de votare, preşedintele biroului electoral al acelei secţii de
votare va fi notificat de către sistemul informatic în acest sens şi va radia
persoana respectivă din lista electorală permanentă; după ce alegătorul
semnează în lista electorală suplimentară îi încredinţează buletinele de vot şi
ştampila cu menţiunea "VOTAT";
Art. 92.
(1) La ora 21,00 preşedintele biroului electoral al secţiei de votare declară votarea
încheiată şi dispune închiderea localului secţiei de vot.
(2) Alegătorii care la ora 21,00 se află în localul secţiei de vot pot să îşi exercite
dreptul de vot.
(3) La ora 21,00, urna specială trebuie să se afle în localul secţiei de vot.
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Art. 88.
Candidaţii şi alegătorii au dreptul să conteste identitatea persoanei care se
prezintă la vot. În asemenea cazuri, identitatea celui în cauză se stabileşte de
preşedintele biroului electoral al secţiei de votare prin orice mijloace. În cazul în
care contestaţia este întemeiată, preşedintele biroului electoral al secţiei de
votare îl opreşte de la vot pe alegătorul contestat, consemnează faptul într-un
proces-verbal şi sesizează autorităţile poliţieneşti.
Art. 90.
(1) Prezenţa oricărei persoane în cabinele de vot, în afara celei care votează,
este interzisă.
(2) Alegătorul care, din motive temeinice, constatate de preşedintele biroului
electoral al secţiei de votare, nu poate să voteze singur are dreptul să cheme în
cabina de votare, în scopul de a-l ajuta, un însoţitor ales de el. Acesta nu poate fi
din rândul persoanelor acreditate, al membrilor biroului electoral al secţiei de
votare sau al candidaţilor.
Art. 92.
(1) La ora 21,00 preşedintele biroului electoral al secţiei de votare declară votarea
încheiată şi dispune închiderea localului secţiei de vot.
(2) Alegătorii care la ora 21,00 se află în localul secţiei de vot pot să îşi exercite
dreptul de vot.
(3) La ora 21,00, urna specială trebuie să se afle în localul secţiei de vot.

