
in baza articolului 35. Legii privind Consiliile nalionale ale minoritdlilor na[ionale (,,Monitoruloficial

al R.S." numdrul: 72/2009,20/2014 - OUS, 55/14 5i a7 /2018) 5i Deciziei Ministrului pentru drepturile omului,

minoritdlilor nafionale ;i dialogul social nr. 90-00-00024/2022-OI din 5 septembrie 2022 privind decretarea

alegerilor pentru membrii consiliilor nafionale ale minoritdfilor nafionale (,,Monitorul oficial al R.S" numdrul:

1.oo/22),

Administralia comunalS Cuvin publicd urmdtoarea

!NFORMATIE
privind alegerile pentru membrii consiliilor nalionale ale minoritSlilor na!ionale

Alegerile directe pentru membrii consiliilor nalionale ale minoritSlilor nalionale vor avea loc la 13

noiembrie 2022.

Dreptul electoral la alegerile pentru membriiconsiliilor nafionale ale minoritSlilor nalionale au

numai persoanele aparlinend minoritdlilor nalionale inscrise in lista specialS a alegdtorilor a minoritd[ii

nalionale. Dreptul de a fiinscris in lista speciald a alegdtorilor a minoritd!ii nalionale are fiecare

persoand care aparline unei minoritSli nalionale gieste inscrisd in lista unicd a alegdtorilor. inscrierea in

lista speciald a alegdtorilorse face la cererea persona16 in scris, in funclie de loculde regedinfd sau de

regedinla intern strdmutatS.

Cererea se inainteazd Administraliei comunale Cuvin - Departamentul pentru serviciile publice gi

administralia generalS, str. A.P.l. numdrul5, cancelaria numdrul 13 in fiecare zi lucrdtoare intre orele 07,00

- 15,00 sau prin po;td la adresa: Administralia comunalS Cuvin - pentru lista alegdtorilor, str. A.P.l. numdrul

5,26220 Cuvin.

Pe site-ul Ministerului pentru drepturile omului, minoritSlilor nalionale gidialogul social

www.minlimpdd.gqv_..rs se gdsesc cererile pentru inscrierea sau $tergerea din lista specialS a alegdtorilor.

Cererile pot fi preluate gi la Administralia comunald Cuvin - Departamentul pentru serviciile publice ;i
administralia generald - Serviciul de lista alegdtorilor, cancelaria numirul 13.

Cererea pentru inscrierea in lista specialS a alegdtorilor tr:ebuie sd fie completatd cite! gi semnatd

individual de cdtre semnatarul cererii. Toate datele din cererea trebuie completate identic cu cele introduse

in buletin de identitate a solicitantului.

incheierea listeielectorale speciale va avea loc pe data de 28 octombrie2O22,la orele 24,00.

De la incheierea listelor electorale speciale ale minoritdlilor nalionale, de la 29 octombrie p6ni la 9

noiembrie 2022la orele 24,00 (celt6rziu 72 de ore inainte de ziua alegerilor), cererea pentru inscrierea in

lista speciald a alegdtorilor a minoritdtrii nationale poate fi depusd la la Ministerul pentru drepturile omului,

minoritSlilor nalionale gidialogul social, direct sau prin intermediulAdministratia comunald Cuvin, in

funclie de locul de regedin!5.

De la promulgarea listei electorale, dreptul de acces la lista electoralS speciald a minoritSlii

nalionale, au reprezentanlii autorizaliai emitenlilorin listele electorale.

Accesul in lista speciald a alegdtorilor se poate face electronic pe site-ul oficial al Ministerului

pentrudrepturileomului,minoritd}ilorna}ionalegidialogulsocial,M,prin
introducerea datelor privind numirul unic al cetdtenilor.

Se invitd persoanele care au depus cererea de inscriere in lista specialS a alegdtorilor a minoritdtii

na!ionale sd verifice dacd sunt inscrigi pe lista special6 a alegitorilor gidacd datele lor din lista specialS a

alegdtorilor sunt actualizat€... _,- 
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ADMtNTSTRATIA COM UNALA CUVIN

Numdrul: ZQ8-27 /2022-lV din 9 septembrie 2022

SEFUL ADMtNTSTRATIEI COM U NALE CUVIN

Jelena eolakovii, jurist licen[iatit rt -4--IL^r,.- ^-,. ).\,t


