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Nr.12385/20.09.2019 
  

Cãtre, 
    Toate U.A.T.-urile, judeţul  Buzău 
 

     Subiect. Efectuarea cheltuielilor privind pregătirea, organizarea ṣi 

desfaṣurarea alegerilor pentru Preṣedintele României din anul 2019. 

    Având în vedere prevederile Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preṣedintelui 

României, ale Hotărâriii Guvernului nr. 632/2019 privind aprobarea bugetului ṣi 

a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea ṣi desfăṣurarea alegerilor 

pentru Preṣedintele României din anul 2019, precizăm următoarele:           

1.Referitor la decontarea cheltuielilor de transport 
  Cheltuielile privind transportul preṣedintilor, locţiitorilor birourilor 

electorale ale secţiilor de votare, precum ṣi al operatorilor de calculator ai 

birourilor electorale ale secţiilor de votare se asigură de către Instituţiile 

Prefectului în baza documentelor justificative: 

- ordinul de deplasare, va purta în mod obligatoriu semnătura ṣi ṣtampila 

A.E.P. (pentru instruirile efectuate de către A.E.P.), a B.E.J., a secţiei de 

votare, a primăriei, după caz în funcţie de motivul deplasării; pe verso la 

ordinul de deplasare, primãria vizeazã, în urma verificării astfel: primar la 

conducatorul unităţii, viza CFPP, verificat decont; ordinul de deplasare va 

conţine cel puţin următoarele: nume ṣi prenume, calitatea 

(preṣedinte/locţiitor/operator calculator), secţia de votare ṣi U.A.T.-ul, data 

ṣi motivul deplasării (ex.instruire, predare documentaţie B.E.J. în urma 

închiderii urnelor, ṣtampile, etc), modalitatea de transport; 

- la ordinul de deplasare va fi ataṣat bonul de carburant din perioada 

deplasării sau biletul de transport în comun; 

          Decontarea cheltuielilor de transport se face numai pentru preṣedinții ṣi 

locţiitorii birourilor electorale ale secţiilor de votare ṣi pentru operatorii de 

calculator. 

 

 



2.Referitor la indemnizaţiile stabilite pentru preṣedinti, locţiitori, membri, 
operatori de calculator ṣi informaticieni 
    - Preṣedintele biroului electoral  al secţiei de votare ṣi locţiitorul acestuia  

primesc o indemnizaţie de 190 lei pentru fiecare zi de activitate, dar nu mai mult 

de 5 zile pentru primul tur de scrutin ṣi de 3 zile pentru al doilea tur de scrutin; 

    - Ceilalţi membrii ai birourilor electorale ale secţiilor de votare  primesc o 

indemnizaţie de 100 lei pentru fiecare zi de activitate, dar nu mai mult de 5 zile 

pentru primul tur de scrutin și de 3 zile pentru al doilea tur de scrutin; 

    - Operatorii de calculator se consideră detaṣaţi și primesc pentru fiecare zi de 

activitate o indemnizaţie  de 190 lei, dar nu mai mult de 5 zile pentru primul tur 

de scrutin și de 3 zile pentru al doilea tur de scrutin; plata indemnizaţiilor se face 

pe baza fiṣelor de pontaj emise de Autoritatea Electorala Permanentă. 

    - Informaticienii se consideră detaṣaţi ṣi primesc pentru fiecare zi de activitate 

150 lei  dar nu mai mult de 5 zile pentru primul tur de scrutin și de 3 zile pentru 

al doilea tur de scrutin; 

    - Foaia de pontaj pentru fiecare secţie de votare va fi întocmită, semnată ṣi 

ṣtampilată de preṣedintele secţiei de votare; 

    -  Prin zi de activitate se înțelege munca desfăṣurată pe parcursul unei zile 

calendaristice, indiferent de numărul de ore prestate, dar nu mai puţin de 6 ore 

pe zi. 

    - Preṣedinţii secţiilor de votare întocmesc pontajele de prezenţă, semnate ṣi 

ștampilate (pontajele vor fi întocmite cu numărul de ore, și nu cu x sau p).  

3. Decontarea cheltuielilor  
           Primăriile întocmesc statele de plată conform pontajelor primite, verifică 

ordinele de deplasare , le centralizează în mod obligatoriu într-un  borderou, 

întocmesc documentul justificativ pentru cei 10 lei (cheltuieli de protocol). 

         Statele de plată și toate documentele vor purta obligatoriu viza de C.F.P.P. 

         După verificare indemnizațiile brute vor fi virate primăriilor în contul 

sume de mandat – 50.06, urmând ca acestea să vireze impozitul; tot în acest cont 

se va vira și contravaloarea transportului. 

         Dacă în urma efectuării prezenței din ziua alegerilor se constată membrii 

lipsă, se va restitui Instituției Prefectului contravaloarea aferentă protocolului în 

contul din care v-au fost virați, deoarece o să primiți în prealabil contravaloarea 

pentru numărul maxim de membri. 

         După efectuarea plații veți prezenta la Instituția Prefectului Județul Buzău 

în cel mai scurt timp xerocopii ale documentelor (state indemnizații, borderou 

deplasări) semnate de fiecare membru, împreună cu dovada plații impozitului. 

          Față de cele menționate, vă vom inștiința în timp util și cu alte precizări. 

     
 

                  PREFECT, 
 
                                                CARMEN ADRIANA ICHIM 
 


