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partea listei electorale unice pentru teritoriul Municipiului

Zrenianin,

Partea listei electorale unice pentru teritoriul Oragului

Zreriarin,.

I

este accesibilS cet6tenilor

in

edificiul Administraliei Oragului Zrenianin, str. Trg Slobode nr. 10, cancelaria nr. 13.
Accesul la Lista electorali unic6, se va face prin echipamentul informatic, prin introducerea
Coduluinumericpersonal,inscopu1verific[riidac[cetd!eanulesteintrodusinList[.
Cererea pentru schimbiri in List6, cetdlenii cu domiciliu, respectiv,persoanele strdmutate
intern, cu reqedinfa pe teritoriul Municipiului Zrenianin, pot aplicaAdministraliei municipale, intre
orele 08,00 gi 14,00, zilnic, pdn6 pe data de incheierii Listei, pe data de 10.aprilie,2020.
Dupd incheierea listei electorale gi plndbT2 de ore inaintea desftgurdrii alegerilor,
inscrierea alegdtorilor in lista electoralS, o va face Ministerul competent pentru activitdtile
administrative. Cererea de modificare in lista electoralS se poate inainta direct Ministerului compete
nt sau Administra{iei municipale.
De la data proclam[rii listei electorale, dreptul la inaintarea cererii pentru modific[ri in lista
electorald are qi semnatarul listei sau persoana pe care acesta o autorizeazd,inacelaqi mod qi
procedur6 pe care o au qi cetdtenii. Cererii se anexeazd dovezile de modificare prevdzute de lege.
Cetdlenii , de la anunfarea alegerilor pentru deputalii Adunlrii Nafionale, cu cel pulin cinci zile
inainte de ziuaincheierii listei electorale, pe data de 04.A4.2020, pot depune o cerere de inscriere in
Lista electorali cu privire la informaliile pe care le vor vota la alegerile viitoare, la locul lor de
re;edin![ pe teritoriul municipiului Zrenlanin. (sec]ia de votare selectatd).
Locul ales de votare nu poate sd se afle pe teritoriul unitdrii locale de autoguvernaro in care
alegdtorul are domiciliu sau rezidenla, pentru fersoanele strdmutate intern. Aceste informalii nu pot
fi modificate p0nd lafinalizarea procesului electoral.
Cet[feni cu reqedinla permanentd pe teritoriul Zreryanin, care pdnd la 26.04.2020. dobdncleqte
vdrsta legald( nrajoratul) gi, prin urmare, dreptul de vot qi de a inspecta listele electorale qi daci este

necesar, de a face modificarile necesare in Lista electorali, cu dovezile necesare.
ltt p.ocesul de accesare a listei electorale, persoana autorizatd, sd actualizeze lista eiectoralE,
persoana care ofer6 sprijin tehnic administrafiei oraqului qi persoana atrtonzatd a solicitantului listei
electorale, vor acliona in conformitate cu legea care reglementeazd proteclia datelor du caracter
personal.

fi accesat qi electronic, pe si
Stat qi al Autogoverndrii locale, www.md

Registrul de votare poate

introducerea codului numeric personal.
Zr enianin,
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.martie,2020
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