INFORMARE

cu privire la activitățile desfășurate în aplicarea legislației electorale aferente Alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020

I.

Acțiuni desfășurate în săptămâna 8.08.2020 - 21.08.2020

-

Au fost completate birourile electorale de circumscripție comunale, orășenești și municipale cu
reprezentanții partidelor politice, ai alianțelor politice, ai alianțelor electorale și ai organizațiilor
cetățenilor aparținând minorităților naționale care au grup parlamentar propriu în cel puțin una din
Camerele Parlamentului.

-

În data de 11.08.2020 a avut loc ședința de instruire a primarilor și secretarilor cu privire la sarcinile
ce le revin acestora în procesul electoral.

-

A fost transmisă circulara prin care primarii au fost informați cu privire la data până la care trebuie
emisă dispoziția privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral, precum și cu îndrumări
privind amenajarea și dotarea secțiilor de votare cu materialele necesare.

-

În data de 14.08.2020 a avut loc ședința Grupului Tehnic de lucru al Comisiei Tehnice în cadrul
căreia s-a analizat stadiul îndeplinirii sarcinilor și activităților privind organizarea alegerilor locale.

-

– În data de 24.08.2020 vor avea loc ședințele de instruire, în regim de videconferință, a
președinților birourilor electorale de circumscripții locale, ședință care se va desfășura cu sprijinul
logistic al Instituției Prefectului.
Cel mai târziu în data de 26.08.2020, va avea loc tragerea la sorți, de către președinții birourilor
electorale de circumscripție, pentru stabilirea numărului de ordine de pe buletinele de vot, urmând
ca cel mai târziu în data de 27.08.2020 aceștia să comunice în scris prefectului – pentru înscrierea
pe buletinele de vot – a candidaților la funcția de primar respectiv a listelor de candidați la funcțiile
de consilieri locali.

-

Se va finaliza verificarea legalității dispozițiilor privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral
( confecționarea de către primari, a panourilor pentru afișajul electoral astfel încât la data începerii
campaniei electorale să fie asigurate condițiile legale pentru desfășurarea acesteia).

