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articolul 15
inbazaarticolului 14. paragraful 1
din Legea privind lista electorald unicd (,,Monitorul oficial al RS", w. 104109 qi 99111), qi articolul9
qi 10, Instrucliei privind implementarea Legii a listei electorale unice ,
(,,Monitorul oficial al RS", nr.l5ll2 qi 88/18), Administralia municipald a municipiului Zrenianin,

AFISE AZA
partea listei electorale unice pentru teritoriul Municipiului

Zrenianin,
Partealistei electorale unice pentru teritoriul Oraqului Zrenianin, . este accesibild cetIlenilor in

edificiul Administraliei Oraqului Zrenianin, str. Trg Slobode nr. 10, cancelaria nr. L3.
Accesul la Lista electoralS unic6, se va face prin echipamentul informatic, prin introducerea
Codului numeric personal, in scopul verificlrii dacd cetEjeanul este introdus in List6.
Cererea pentru schimbiri in Lista, cet6fenii cu domiciliu, respectitpersoanele strdmutate
intern, cu reqedinla pe teritoriul Municipiului Zrenianin, pot aplica Administraliei municipale, intre
orele 08,00 qi 14,00, zilnic, pdn6 pe data de incheierii Listei, pe data de 05.iunie,2020.
Dupdincheierea listei electorale gi pdn6la 72 de ore inaintea desfdqurdrii alegerilor,
insorierea alegdtorilor in lista electoralE, o va face Ministerul competent pentru activitdtile
administrative. Cererea de modificare in lista electoral[ se poate inainta direct Ministerului compete
nt sau Administraliei municipale.
De la data proclamdrii listei electorale, dreptul la inaintarea cererii pentru modificiri in lista
electoralE are gi semnatarul listei sau persoana pe oare acesta o atrtorizeazi, in acelaqi mod gi
procedurd pe care o au gi cetdlenii. Cererii se anexeaz[ dovezile de modificare prevEzute de lege.
Cet6lenii , de la anun{area alegerilor pentru deputafii Adundrii Nationale, cu cel pu}in cinci zile
inainte de ziua incheierii listei electorale, pe data de 30.mu,2020, pot depune o cerere de lnscriere
in Lista electorald cu privire la informaliile pe care le vor vota la alegerile viitoare, la locul lor de
reqedinlE pe teritoriul muricipiului Zreqanin. (secfia de votare selectat6).
Locul ales de votare nu poate sd se afle pe teritoriul unitdtii locale de autoguvernare in care
alegitorul are domiciliu sau rezidenla,pentru persoanele str[mutate intem. Aceste informa]ii nu pot
fi niodificate p6nd lafinalizarea procesului electoral.
Cetaleni cu reqedinfa permanentd pe teritoriul Zrenjanin, care p6n[ la 2l ixie,2020, dobdndeqte
vdrsta legald( rraajoratul) ;i, prin urmare, dreptul de vot qi de a inspecta listele electorale qi dacl este
Lista electoral[, cu dovezile necesaxe.
face modific6rile necesare
necesar, de .
persoana
atfiorizatd s[ actualizeze lista electoralE,
electorale,
procesul
a
listei
de
accesare
ln
persoana care oferd sprijin tehnic. administraliei oraqului qi persoana autonzatd a solicitantului listei
electorale, vor acliona in conformitate cu legea care reglementeazd protectia datelor cu caracter
personal.
s!]e-ul oficial al Ministerului Adrninistraliei de
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prin
introducerea codului numeric personal.

Zrenianin,ll mai,2020
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