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REGULAMENT PRIVIND DESFĂŞURAREA REFERENDUMULUI 
ÎN UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA (UTCN), 2015 

 

Art. 1 Scopul prezentului document este de a reglementa procesul de desfășurare a referendumului în UTCN. Referendumul 
se organizează la fiecare perioadă aferentă unui nou mandat legal constituit, înainte de a fi inițiate alegerile structurilor 
și funcțiilor de conducere din UTCN.  

Art. 2 La referendum aleg prin vot universal, direct și secret: 
- titularii (cadre didactice și cercetători) din UTCN; 
- reprezentanții studenților din Consiliile facultăților și din Senatul UTCN. 

Art. 3 Prin personal didactic titular se înțelege personalul didactic care ocupă o funcție didactică într-o universitate, obținută 
prin concurs, pe o perioadă nedeterminată, precum și personalul didactic menținut în condițiile legii. Personal didactic 
titular este și personalul didactic care beneficiază de rezervare de post, în condițiile legii.  

Art. 4 Persoana admisă la un program de studii universitare de licență, master are calitatea de student, pe întreaga perioadă 
a prezenței sale în cadrul programului respectiv, de la înmatriculare și până la susținerea examenului de finalizare a 
studiilor sau exmatriculare, mai puțin pe perioadele de întrerupere a studiilor. 

Art. 5 Referendumul se desfășoară în 3 secții de votare, la care sunt arondate facultăți și după un calendar, conform Hotărârii 
Senatului UTCN nr. 416/12.06.2015. Secțiile de votare sunt prevăzute cu cabine de vot în număr suficient pentru 
numărul de votanți înscriși pe listele electorale. 

Art. 6 Coordonarea referendumului din UTCN se face de către Biroul electoral al UTCN (BE al UTCN). BE al UTCN, organism 
imparțial la nivel de universitate, este responsabil cu organizarea și desfășurarea referendumului, respectiv 
comunicarea rezultatului acestuia. Componența nominală a BE al UTCN a fost stabilită de către Senatul universității, 
pe baza propunerilor făcute de către facultăți, în urma unor alegeri prin vot secret, conform Hotărârii Senatului UTCN 
nr. 416/12.06.2015. Componența nominală a BE al UTCN, sediul acestuia, adresa secretariatului, adresa e-mail, relația 
cu mass-media și componența nominală a Birourilor electorale ale secțiilor de votare sunt publicate în Anexa 1. 

Art. 7 Birourile electorale din UTCN lucrează în prezența majorității membrilor și iau decizii cu votul majorității membrilor 
prezenți. În caz de egalitate de voturi, votul președintelui este hotărâtor. 

Art. 8 BE al UTCN are următoarele atribuții: 
- coordonează desfășurarea referendumului la nivelul universității; 
- informează comunitatea universitară cu privire la desfășurarea întregului proces electoral; 
- întocmește și actualizează listele electorale; 
- aduce la cunoștința publică locațiile secțiilor de votare; 
- arondează pe secții de votare, dacă este cazul; 
- publică listele electorale arondate pe secții de votare; 
- distribuie buletinele de vot; 
- verifică urnele de vot de la secțiile de votare, care apoi sunt sigilate prin aplicarea ștampilei de control; 
- numără și verifică procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare; 
- organizează campania de informare cu privire la data și obiectul referendumului, la participanții la vot și locul 

desfășurării referendumului; 
- coordonează activitatea Birourilor electorale ale secțiilor de votare; 
- centralizează voturile și comunică rezultatul referendumului spre comunitatea academică și pentru validarea de 

către Senatul UTCN; 
- acreditează persoanele desemnate ca observatori, pe lângă birourile electorale ale secțiilor de votare. 

Art. 9 Birourile electorale ale secțiilor de votare au următoarele atribuții: 
- sunt responsabile cu organizarea și desfășurarea procesului electoral din secțiile de votare; 
- informează comunitatea universitară arondată secției de votare cu privire la desfășurarea procesului electoral; 
- afișează listele electorale pentru facultățile / departamentele arondate; 
- rezolvă întâmpinările împotriva omisiunilor, a înscrierilor greșite și a oricăror erori din listele electorale în cel 

mult 24 de ore de la înregistrare; 
- stabilesc concret locațiile în care se amplasează cabinele de vot și numărul acestora; 
- permit accesul în secția de votare a persoanelor înscrise pe listele electorale; 
- identifică și consemnează în listele electorale participarea la vot; 
- numără și centralizează voturile; 
- întocmesc procesul-verbal; 
- comunică rezultatul către BE al UTCN. 

Art. 10 BE al UTCN va înscrie pe buletinele de vot cele două opțiuni privind modalitatea de desemnare a rectorului: 
- „pe baza unui concurs public”; 
- „prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare din cadrul universității 

și al reprezentanților studenților din senatul universitar și din consiliile facultăților”. 
Art. 11 Primul tur de scrutin se consideră valid dacă participă cel puțin jumătate plus unu dintre persoanele înscrise pe listele 

electorale. În caz contrar, se organizează al doilea tur de scrutin. 
Art. 12 Al doilea tur de scrutin sau următoarele sunt valide indiferent de numărul de participanți și se desfășoară succesiv la 

interval de două zile calendaristice. 
Art. 13 Dacă primul tur de scrutin este valid și apare balotaj (același număr de voturi pentru ambele opțiuni) se organizează al 

doilea tur de scrutin. 
Art. 14 Rectorul se va desemna prin opțiunea care a întrunit cel puțin jumătate plus unu din voturile valabil exprimate la 

referendum. 
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Art. 15 La fiecare tur de scrutin, BE al UTCN întocmește un proces-verbal centralizator privind rezultatul referendumului. 
Acest proces-verbal va fi semnat de membrii BE al UTCN și prezentat în fața Senatului UTCN. Președintele Senatului 
solicită validarea rezultatului referendumului. Ulterior se înaintează spre ministerul de resort documentele privind 
rezultatul referendumului. 

Art. 16 Persoanele cu drept de vot sunt înscrise pe listele electorale ale UTCN care conțin: numărul curent, nume, prenume, 
CNP, facultatea / departamentul. Listele afișate public nu vor conține CNP, conform Legii 677/2001 privind protecția 
datelor cu caracter personal. Publicarea listelor electorale se face cu cel puțin 14 zile calendaristice înaintea 
desfășurării votului. 

Art. 17 Întâmpinările împotriva omisiunilor, a înscrierilor greșite și a oricăror erori din listele electorale se fac cu cel puțin 4 
zile calendaristice înainte de data de organizare a referendumului, la Birourile electorale ale secțiilor de votare (și pe 
adresa de e-mail: biroul_electoral@utcluj.ro) acestea fiind obligate să se pronunțe pe loc sau în cel mult 24 de ore de 
la înregistrare. Cu 3 zile calendaristice înainte de data de organizare a referendumului, nu se mai fac modificări ale 
listelor electorale. 

Art. 18 Intervalul orar în care se desfășoară votul pentru referendumul universitar este 9.00 – 15.00. 
Art. 19 Participantul la vot se legitimează cu un act de identitate valid, după cum urmează: carte de identitate / buletin de 

identitate / carte de identitate provizorie, pașaport sau legitimația de serviciu. 
Art. 20 În exercitarea dreptului de vot, alegătorul are următoarele responsabilități: 

- să respecte toate reglementările privind desfășurarea procesului electoral; 
- să verifice înregistrarea corectă a datelor proprii de pe listele electorale; 
- să verifice autenticitatea buletinelor de vot; 
- să nu introducă în urnă mai mult de un singur buletin de vot; 
- să semnaleze Birourilor electorale, în scris, orice nereguli din procesul de votare. 

Art. 21  Pe buletinele de vot alegătorii își indică opțiunea prin aplicarea ștampilei cu inscripția „VOTAT”. Buletinele de vot 
pentru referendum precum și procesele-verbale aferente vor purta ștampila de control a BE al UTCN. În fiecare secție 
de votare vor exista un număr de ștampile de vot cu inscripția „VOTAT” egal cu numărul de facultăți și una cu 
inscripția „ANULAT”. 

Art. 22 Secțiile de votare se închid la ora 15.00. Au dreptul să voteze toți alegătorii care se afla în secția de votare la ora 
închiderii. După încheierea votului se procedează astfel: 

- se verifică sigiliul de pe urnă la încheierea votării și se consemnează starea acestuia în procesul-verbal; 
- se numără toți alegătorii care au participat la vot și se consemnează numărul lor în rubrica din procesul-verbal; 
- se anulează buletinele de vot rămase neîntrebuințate prin aplicarea ștampilei „ANULAT” și se consemnează 

distinct, în procesul-verbal, numărul acestora; 
- se adună numărul de alegători prezenți la vot (care au semnat pe listele electorale) cu buletinele de vot 

neîntrebuințate și anulate. Suma acestora trebuie să corespundă cu numărul de buletine de vot primite în cadrul 
secției de votare. Dacă suma nu se verifică, membrii Birourilor electorale ale secțiilor de votare pot avea opinii 
separate, care se consemnează în procesul-verbal. 

- se deschide urna, se sortează pe categorii și se numără buletinele de vot care conțin voturi valabil exprimate 
(pentru fiecare opțiune), nule, albe ori pentru care există opinii diferite; 

Art. 23 Sunt valide doar buletinele de vot care conțin o singură opțiune clar exprimată prin aplicarea ștampilei „VOTAT”. 
Art. 24 Sunt nule buletinele de vot care nu poartă ștampila de control, buletinele de vot având alt format decât cel aprobat sau 

la care ștampila „VOTAT” este aplicată pe ambele opțiuni înscrise pe buletinul de vot, ori complet în afara cadrelor 
acestora. Aceste buletine de vot nu intră în calculul voturilor valabil exprimate. 

Art. 25 Votul este considerat „alb”, dacă pe buletinul de vot nu este exprimată nici o opțiune, respectiv nu s-a aplicat ștampila 
„VOTAT”. Acest buletin de vot nu intră în calculul voturilor valabil exprimate. 

Art. 26 Dacă pentru un buletin de vot există opinii diferite privind valabilitatea votului, membrii Biroului electoral respectiv vor 
decide statutul acestuia.  

Art. 27 Procesele-verbale se completează și se semnează de către membrii Birourilor electorale. 
Art. 28 Contestațiile se prezintă președintelui BE al UTCN în intervalul orar de desfășurare a votului și ulterior, după 

închiderea secțiilor de votare, în termen de maximum 20 de ore (până în ziua următoare votului, la ora 11). Președintele 
BE al UTCN hotărăște, de îndată, asupra contestațiilor a căror rezolvare nu poate fi întârziată. 

Art. 29 În spațiile în care își desfășoară activitatea Birourile electorale din UTCN au acces persoanele înscrise pe listele 
electorale și observatorii acreditați. În aceste spații, nu se folosesc mijloace pentru înregistrarea sunetului și imaginii 
(fotografierea și filmarea sunt interzise). Departamentul de Imagine și Relații Publice al UTCN menține relația cu mass-
media. 

Art. 30 Unitățile funcționale, structurile administrative implicate și Birourile electorale din UTCN vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentului document. 

Art. 31 Buletinele de vot folosite, cele neîntrebuințate și anulate, listele electorale, procesul-verbal și ștampilele se depun la 
BE al UTCN. Copii ale proceselor-verbale rămân la sediul BE al UTCN și pot fi puse, la cerere, la dispoziția persoanelor 
interesate, conform Legii nr. 544/2001. 

Art. 32 Anexele 1 - 5 fac parte integrantă din prezentul document. 



     

 

3 
 

Anexa 1 
A. INFORMAŢII PRIVIND BIROUL ELECTORAL AL UNIVERSITĂŢII TEHNICE DIN CLUJ-NAPOCA 

 
I. Componența BIROUL ELECTORAL AL UNIVERSITĂŢII TEHNICE DIN CLUJ-NAPOCA 

Președinte Conf.dr.ing. TRIPA Mihai-Sorin 

Vicepreședinte Ş.l.dr.ing. BERINDEAN Adrian-Dan 
Vicepreședinte Conf.dr.ing. STOICOVICI Dinu-Ioan 
Membru Conf.dr.ing. DOBRA Mirela 
Membru Jurist BULGARU Laura-Elena 
Membru Student ILOVAN Ionuț Alexandru 
Membru Student CULAC Alexandru 

 
II. Sediul  

Cluj-Napoca, str. Constantin Daicoviciu, nr. 15, sala 484 
 

III. Adresa secretariatului 
Cluj-Napoca, str. Constantin Daicoviciu, nr. 15, sala 475 

 
IV. Adresa de e-mail 

biroul_electoral@utcluj.ro  
 

V. Relația cu mass-media 

Departamentul de Imagine și Relații Publice al UTCN 

 Cluj-Napoca, str. Constantin Daicoviciu nr. 15 
 tel. fix 0264.202284, 0264.401359 
 mobil 0722163346 
 e-mail: ioana.botan@staff.utcluj.ro 

 
B. INFORMAŢII PRIVIND BIROURILE ELECTORALE ALE SECŢIILOR DE VOTARE DIN UTCN 

 
I. Componența BIROUL ELECTORAL AL SECŢIEI DE VOTARE NR. 1 (profil electric și profil construcții) 

Președinte Conf.dr.ing. ZINCA Daniel 

Vicepreședinte Ş.l.dr.ing. MARTINEAC Corina-Gloria 
Membru As.dr.arh. DRĂGAN Rareș-Viorel 
Membru Conf.dr.ing. VĂCARIU Lucia 
Membru Conf.dr.ing. ILIEŞ Nicoleta-Maria 
Membru Ş.l.dr.ing. HĂDĂREAN Adriana-Anica 
Membru Student DRAGOŞ Marian 

 
II. Componența BIROUL ELECTORAL AL SECŢIEI DE VOTARE NR. 2 (profil mecanic) 

Președinte Ş.l.dr.ing. STAN Sergiu-Dan 

Vicepreședinte As.dr.ing. ROGOZAN George-Călin 
Membru Conf.dr.ing. FRĂŢILĂ Domnița-Florina 
Membru Student MEŞESAN Cornel-Răzvan 
Membru Student BOANTĂ Cătălin-Ioan 

 
III. Componența BIROUL ELECTORAL AL SECŢIEI DE VOTARE NR. 3 (CUN Baia Mare) 

Președinte Lector dr. MICLĂUŞ Dan 

Vicepreședinte Student BÂRSAN Raluca-Roxana 
Membru Ş.l.dr.ing. COSMA Marius 
Membru Lector dr. MARIAN Valerian 
Membru Student SLAVITA Gabriel-Doru 
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Anexa 2 
UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA 
 

L.S. 
 
      
 
 

BULETIN DE VOT  

PENTRU REFERENDUMUL UNIVERSITAR PRIVIND  

MODALITATEA DE DESEMNARE A RECTORULUI 

 

TURUL DE SCRUTIN: ____, DIN DATA DE: _________ 

 

1. 
RECTORUL SĂ FIE DESEMNAT PE BAZA UNUI CONCURS 
PUBLIC. 

 

 

  

2. 

RECTORUL SĂ FIE DESEMNAT PRIN VOTUL UNIVERSAL, 
DIRECT ŞI SECRET AL TUTUROR CADRELOR DIDACTICE ŞI DE 
CERCETARE TITULARE DIN CADRUL UNIVERSITĂŢII ŞI AL 
REPREZENTANŢILOR STUDENŢILOR DIN SENATUL 
UNIVERSITAR ŞI DIN CONSILIILE FACULTĂŢILOR. 

 

 

 
 
OBSERVAŢIE: 

SE APLICĂ ŞTAMPILA „VOTAT” ÎN CHENARUL AFERENT OPŢIUNII PERSONALE. 
 



     

 

5 
 

Anexa 3 
UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA 
BIROUL ELECTORAL AL SECŢIEI DE VOTARE NR.  __ 
 
L.S. 
 

PROCES-VERBAL 
 
privind consemnarea rezultatului referendumului, din data de ______________, turul __, organizat la nivelul 

UTCN pentru alegerea modalității de desemnare a rectorului: 

a. numărul total de alegători prevăzut în listele existente în secția de votare:___________; 

b. numărul total de alegători care s-au prezentat la urne, înscriși pe listele electorale existente în secția 

de votare:___________; 

c. numărul buletinelor de vot primite de către biroul electoral al secției de votare:___________, cu 

verificarea respectării formulei:   

c1.   pct.c ≥ pct.d +pct.e + pct.f + pct.g; _________________________________; 

d. numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate:___________; 

e. numărul total al voturilor valabil exprimate:___________, cu verificarea respectării formulei:  

e1.   pct.e ≤ ( pct.b – (pct.f + pct.g ) ); ___________________________; 

e2.   pct.e = suma voturilor valabil exprimate la pct.h: ___________; 

f. numărul voturilor nule:___________; 

g. numărul voturilor albe:___________; 

h. numărul voturilor valabil exprimate:___________________, din care pentru fiecare opțiune: 

h1. numărul voturilor valabil exprimate pentru opțiunea „pe baza unui concurs public”:___________; 

h2. numărul voturilor valabil exprimate pentru opțiunea „prin votul universal, direct și secret al tuturor 

cadrelor didactice și de cercetare titulare din cadrul universității și al reprezentanților studenților din 

senatul universitar și din consiliile facultăților”:___________; 

i. expunerea pe scurt a întâmpinărilor, contestațiilor înaintate biroului electoral al secției de votare și a 

modului de soluționare a lor: 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

j. starea sigiliului de pe urnă la încheierea votării (intact / rupt):___________. 

 
Președintele Biroului electoral al secției  

de votare nr. __ (nume, prenume, semnătura), 

  ………………. 
Locțiitorul președintelui Biroului electoral al  

secției de votare nr. __ (nume, prenume, semnătura), 

 ………………. 

Membrii Biroului electoral al secției 

de votare nr. __ (nume, prenume, semnătura): 

……………………..... 

……………………………… 

………………………... 

………………... 

……………………….......... 
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Anexa 4 
BIROUL ELECTORAL AL UNIVERSITĂŢII TEHNICE DIN CLUJ-NAPOCA 
L.S. 

PROCES-VERBAL CENTRALIZATOR 
 
privind consemnarea rezultatului referendumului, din data de ________________, turul __, organizat la nivelul UTCN 

pentru alegerea modalității de desemnare a rectorului: 
a. numărul total al persoanelor cu drept de vot, obținut prin însumarea datelor similare din procesele-verbale 

întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare: _______________________________, cu verificarea 
respectării formulei:    

a1.   pct.a ≥ pct.b:  ____________; 
a2. numărul total de alegatori pe baza căruia se stabilește validarea turului 1: ___________, cu formula (parte 

întreagă): [ ( pct.a : 2 ) + 1 ]: ______________; 
b. numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne: _______________________________, obținut prin 

însumarea datelor similare din procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare; 
c. numărul total al buletinelor de vot primite de la birourile electorale ale secțiilor de votare: 

______________________________________, obținut prin însumarea datelor similare din procesele-verbale 
întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare, cu verificarea respectării formulei:   

c1.   pct.c ≥ pct.d +pct.e + pct.f + pct.g: ________________________________________________; 
d. numărul total al buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate: _____________, obținut prin însumarea datelor 

similare din procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare; 
e. numărul total al voturilor valabil exprimate: _______, obținut prin însumarea datelor similare din procesele-

verbale întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare, cu verificarea respectării formulei:  
e1.    pct.e ≤ ( pct.b – ( pct.f + pct.g ) ): _____________ ________________________, unde: 
e2.   pct.e = suma voturilor valabil exprimate la pct.h: ________; 
f. numărul total al voturilor nule: __________________________, obținut prin însumarea datelor similare din 

procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare; 
g. numărul total al voturilor albe: __________________________, obținut prin însumarea datelor similare din 

procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare; 
h. numărul total al voturilor valabil exprimate: ___________________________, din care, pentru fiecare opțiune, 

rezultat prin însumarea datelor similare din procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secțiilor de 
votare: 

h1. numărul voturilor valabil exprimate pentru opțiunea „pe baza unui concurs public”: 
_______________________________; 

h2. numărul voturilor valabil exprimate pentru opțiunea „prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor 
didactice și de cercetare titulare din cadrul universității și al reprezentanților studenților din senatul 
universitar și din consiliile facultăților”: ______________________________; 

i. numărul total de voturi exprimate necesar pentru validarea referendumului privind alegerea unei modalități de 
desemnare a rectorului: __________, cu formula (parte întreagă): 

i1.   [ ( pct.e : 2 ) + 1 ]: ______________; 
j. numărul total de voturi în baza căruia se stabilește rezultatul referendumului universitar: ___________ (cel 

puțin majoritatea simplă a voturilor valabil exprimate pentru una dintre opțiuni, respectiv h1 sau h2). 
 
În concluzie, se organizează turul 2 / rectorul se va desemna prin _________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________. 

 
Președintele Biroului electoral al UTCN 

(nume, prenume, semnătura), 

………………………….  

Locțiitorii președintelui Biroului electoral al UTCN  

(nume, prenume, semnătura): 

…..……………… 

…………………….. 

Membrii Biroului electoral al UTCN 

(nume, prenume, semnătura): 

……………………………... 

………………….. 

………………... 

………………………… 
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Anexa 5 

Procedura de desfășurare a procesului electoral la REFERENDUM 
Ora / Interval 

orar 
ACTIVITATEA 

08:00 Doi reprezentanți ai Biroului secției de votare preiau documentele de vot (în plic sigilat în fața acestora) și 
urna de la sediul BE al UTCN (din Cluj-Napoca, respectiv din Baia Mare). 

08:30 Convocarea membrilor Birourilor secțiilor de votare. Pe toata durata desfășurării referendumului, 
Birourile secțiilor de votare funcționează cu minimum jumătate plus unu din persoanele de pe listă (3 
pentru birourile de 5 persoane, respectiv 4 pentru biroul de 7 persoane).  

08:30-9:00 Pregătirea procesului de votare. Se verifică: 

 prin numărare, buletinele de vot securizate cu ștampila de control; 

 lista electorală, ștampilată, a persoanelor cu drept de vot arondate secției de votare; 

 existența procesului-verbal securizat cu ștampila de control; 

 numărul ștampilelor cu inscripția „VOTAT”; 

 ștampila cu inscripția „ANULAT”; 

 sigiliul urnei; 

 tușierele. 
Se afișează la vedere documentul care interzice filmarea și fotografierea în interiorul secției de votare. 

9:00-15:00 Derularea procesului de votare: 

 se verifică identitatea persoanei, iar aceasta semnează lista electorală; 

 în schimbul actului de identitate electorul primește un buletin de vot și o ștampilă cu inscripția 
„VOTAT”; 

 electorul intră în cabina de vot, își exprimă opțiunea și ulterior introduce în urnă buletinul de vot; 

 în schimbul ștampilei „VOTAT” se înapoiază actul de identitate. 

15:00 Încheierea procesului de votare. Pot să voteze toți electorii care la ora 15:00 se află în interiorul secției de 
votare. 

15:00-.... Numărarea voturilor și completarea procesului-verbal. Se efectuează următoarele operațiuni: 

 se sigilează fanta de introducere a buletinelor de vot în urnă și ștampilele cu inscripția „VOTAT”; 

 pe toate buletinele de vot nefolosite se aplică ștampila „ANULAT”; 

 se sigilează ștampila „ANULAT” și tușierele; 

 de pe lista electorală se numără persoanele care au votat; 

 trebuie să existe concordanță între numărul total al buletinelor de vot și suma dintre numărul 
persoanelor care au votat și numărul buletinelor de vot nefolosite și anulate; 

 se desigilează urna, se sortează buletinele de vot și se numără voturile:  
o voturi albe (pe care nu apare ștampila „VOTAT”); 
o voturi nule (ștampila „VOTAT” apare în mai multe cadre sau / și complet în afara acestora, 

astfel încât opțiunea nu este clar determinată); 
o voturi valabile: opțiunea 1 (ștampila „VOTAT” este în interiorul cadrului pentru opțiunea 1); 
o voturi valabile: opțiunea 2 (ștampila „VOTAT” este în interiorul cadrului pentru opțiunea 2); 

 trebuie să existe concordanță între suma buletinelor de vot din cele 4 pachete și numărul 
persoanelor care au votat; 

 se completează rubricile procesului-verbal astfel: 
o j., i.(daca este cazul), a., b., c., d., f., g., h1., h2., h., e.,  e2., e1., c1; 
o toți membrii prezenți ai biroul secției de votare semnează procesul-verbal; 

 la cererea oricărui membru se poate realiza o copie a procesului-verbal, semnată pentru 
conformitate, dar nedestinată publicării; 

 pe lângă președinte, prin tragere la sorți, se stabilesc încă două persoane care vor transporta și 
preda documentele de vot și urna la BE al UTCN. 

20:00 La Cluj-Napoca, BE al UTCN încheie procesul-verbal centralizator. 

 

 


