1

.ra/ol.!0, 2p@

BIROUL EIECTORAL CINTRAL
Referendumul nationa.l pentru revizuirea Constituliei
din 6 9i 7 octombrie 2018
Str. Eugeniu Carada nr, 1, Sector 3, Bucuretti
1'el: 0213137 4.79, A2131367 66, Faxr 0213135196
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LATTC:

Biroul electoral de circumscriplie
(toate judete/e sl Munlcipiu/ Bucuresti)

Oficiul electoral al sectorului municipiutui Bucuregti
(toate sectoarele municipiului Bucuregti)
Spre stljntS:

Birourilor electorale ale secliilor de vota re din

Sti m atd doa m n d/dorn

n u le

tari

preg ed In te,

AvSnd in vedere HotErarea Biroului Electoral central nr. 19H/25.09,2018 pentru
colectarea datelor gi informarea opiniei publice privind prezenla la vot, precum gi Hrrtlrarea
Biroului Electoral Central nr, 24H130.09.2018 privind organizarea activit5!ii de verificare gr
centralizare a proceselor-verbale 9i de constatare a rezultatului referendumului nalional pentru
revizuirea Constitutiei din 6 9i 7 octombrie 2018 vd comunicbm urmdtoarele precizSrl reieritoare
la modaljtatea de rapodare a numirului de aiegdtori prezenli la vot, precum gi la modalitatea
de
consemnare in procesele-verbale a numirului de participanli ia reierendumul nalional pentru
revizuirea Constituliei din 6 9i 7 octombrie 2018:
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Pentru transmiterea SMS-urilor privind numirul de alegEtori prezenli la vot,
numira numai semndtuiile ateliitorilor

pregedintele biroului electoral al secliei de votare va
d [")

- listele electorale permanente/

- listele electorale suplimentare,
- extrasele din listele electorale.
(Pentru operatiunea de raportare a prezenlei la vor nu se vor
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Pentru completarea punctului

*

z din

numira menliunile v,u.s.)

procesul-verbal privind rezultatul

referendumului
"numErul participan!ilor care s-au prezentat la vot',, pregedintele biroului
electoral al secliei de votare va numdra semndturile alegitorilor
9i menliunile v,U,s. din
listele electorale permanente gi din listele electorale suplimeniare
(Nu se vor numdra semndturile de pe extrasul din listele electorale).
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