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HOTĂRÂREA Nr. 174/2013 

privind organizarea referendumului în vederea consultării 

cetăţenilor din judeţul Covasna privind oportunitatea 

înfiinţării unei regiuni de dezvoltare formată din judeţele 

Harghita, Covasna şi Mureş, cu centrul regiunii în 

municipiul Târgu Mureş 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 14 noiembrie 2013, analizând Expunerea de motive 

a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, privind 

organizarea referendumului în vederea consultării cetăţenilor 

din judeţul Covasna privind oportunitatea înfiinţării unei 

regiuni de dezvoltare formată din judeţele Harghita, Covasna şi 

Mureş, cu centrul regiunii în municipiul Târgu Mureş, văzând 

Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice, Administraţie 

Publică şi Dezvoltarea Teritoriului, precum şi rapoartele de 

avizare întocmite de Comisiile de specialitate ale Consiliului 

Judeţean Covasna, având în vedere dispoziţiile: Legii nr. 315 

din 28 iunie 2004 privind dezvoltarea regională în România, cu 

modificările şi completările ulterioare, art. 2 alin. (2), art. 13, 

alin. (1) şi (2) şi art. 14 din Legea nr. 3/2000 privind 

organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi 

completările ulterioare; art. 3 din Legea nr. 199/1997 pentru 

ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ținând cont de prevederile 

Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, fiind îndeplinite 

prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională 

în administrația publică, secțiunea 1, art. 6, alin. 1-7, în 

conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) lit. „f” din Legea 

nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 97 

alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. (1) Se aprobă organizarea referendumului la nivelul 

județului Covasna, la data de 8 decembrie 2013, în vederea 

consultării cetățenilor cu domiciliul stabil în localitățile din 

județul Covasna, în legătură cu oportunitatea înființării unei 

regiuni de dezvoltare formată din județele Harghita, Covasna și 

Mureș, cu centrul regiunii în municipiul Târgu Mureș. 

(2) Data referendumului se aduce la cunoștință publică prin 

orice mijloc de informare publică. 

Art.2. Cu ocazia referendumului cetățenii sunt chemați să 

se pronunțe cu „DA” sau „NU” la următoarea întrebare: 

„Sunteți de acord ca județul Covasna să se constituie 

într-o singură regiune de dezvoltare cu județele Harghita și 

Mureș, cu centrul regiunii în municipiul Târgu Mureș?”. 

Art.3. (1) În cazul suspendării ca urmare a controlului de 

legalitate în fața instanțelor de judecată, data referendumului se 

stabilește în prima duminică, după trecerea unui termen de cel 

puțin 20 de zile înainte de ziua desfășurării acestuia, conform 

art. 16 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea 

referendumului, cu modificările și completările ulterioare, 

calculat de la data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii 

judecătorești și încetării suspendării prezentei hotărâri. 

(2) Data referendumului se aduce la cunoștință publică la 

data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești 

și încetării suspendării prezentei hotărâri. 

Art.4. Se aprobă Programul calendaristic privind realizarea 

acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea referendumului 

judeţean din data de 8 decembrie 2013, potrivit anexei nr. 1. 

Art.5. (1) Se aprobă alocarea sumei de 300 mii lei din bugetul 

Consiliului Județean Covasna în vederea acoperirii cheltuielilor 

pentru organizarea și desfășurarea referendumului prevăzut la 

art.1. Structura principalelor cheltuieli aferente organizării 

referendumului județean, sunt prevăzute în anexa nr. 2. 

(2) Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean 

Covasna pentru iniţierea unui proiect de hotărâre privind 

rectificarea bugetului, cu suma prevăzută la alineatul precedent, 

care va fi supus dezbaterii plenului Consiliului Judeţean Covasna 

într-o şedinţă ce va avea loc înainte de data de 1 decembrie 2013.  

Art.6. Se mandatează Președintele Consiliului Județean 

Covasna pentru a transmite senatorilor și deputaților ale 

județului Covasna rezultatele referendumului în vederea 

promovării și susținerii unui proiect de lege în problema 

reglementată prin prezenta hotărâre. 

Art.7. Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.8. (1) Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 

însărcinează Președintele Consiliului Județean Covasna, 

Direcţia Juridică, Administraţie Publică şi Dezvoltarea 

Teritoriului şi Direcţia Economică din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Covasna. 

(2) Prezenta hotărârea se va comunica Instituţiei Prefectului 

Judeţului Covasna, Preşedintelui Tribunalului Covasna 

respectiv Primăriilor din U.A.T din judeţ, în vederea 

îndeplinirii atribuţiilor legale în domeniul reglementat prin 

prezenta hotărâre.   
 

Sf. Gheorghe, la 14 noiembrie 2013 

 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

 

 

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 174/2013 

 

PROGRAMUL CALENDARISTIC 

privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea referendumului judeţean din data de 8 decembrie 2013 

 
Nr. 

crt. 

Termenul de realizare 

potrivit legii (art. alin.) 
Acțiunea 

Cine realizează 

acțiunea 

Modalitatea 

de realizare 

1. 
15 noiembrie 2013 

Art. 16 din Legea nr. 3/2000 

Aducerea la cunoştință publică a datei la care va 

avea loc referendumul 

Preşedintele Consiliului Județean 

Covasna 

Publicarea prin 

orice mijloace de 

informare în masă 

2. 
15 noiembrie 2013 

Art. 30 din Legea nr. 3/2000 
Începerea campaniei pentru referendum   

3. 

În cel mult 48 de ore de la stabilirea datei 

referendumului, cel mai târziu în data de 16 

noiembrie 2013 

Art. 26 alin. 4 și 5 din Legea nr. 3/2000 

Întocmirea şi transmiterea listei cuprinzând alți jurişti 

decât judecătorii şi procurorii precum şi a listei cu alte 

persoane decât jurişti care nu fac parte din niciun 

partid politic dintre care urmează să fie desemnați 

preşedinții secțiilor de votare de către preşedintele 

tribunalului 

Prefectul la propunerea primarilor Prin adresă scrisă 

4. 

În cel mult 3 zile de la data stabilirii zilei 

referendumului cel mai târziu în data de 16 

noiembrie 2013 

Art. 26 alin. 2 din Legea nr. 3/2000 

Desemnarea preşedintelui Biroului Electoral de 

Circumscripţie al Județului Covasna 
Preşedintele Tribunalului Covasna Prin tragere la sorţi 
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Nr. 

crt. 

Termenul de realizare 

potrivit legii (art. alin.) 
Acțiunea 

Cine realizează 

acțiunea 

Modalitatea 

de realizare 

5. 

Până la data constituirii Biroului Electoral de 

Circumscripție al Județului Covasna: cel târziu data 

de 18 noiembrie 2013 

Art. 31 alin. 2 și 3, art. 62 din Legea nr. 3/2000 și art. 

117 alin. 2 din Legea nr. 67/2004 

- Asigurarea sediului și dotării Biroului Electoral 

de Circumscripție al Județului Covasna; 

- Confecționarea ştampilei Biroului Electoral de 

Circumscripție al Județului Covasna, conform HG 

nr. 270/1996 

Preşedintele Consiliului Județean 

Covasna împreună cu Prefectul 

Județului Covasna 

 

6. 

În cel mult 5 zile de la data stabilirii zilei 

referendumului cel mai târziu în data de 18 

noiembrie 2013 

Art. 27 alin. 11 din Legea nr. 3/2000 

Desemnarea delegaților partidelor politice în 

Biroul Electoral de Circumscripție al Județului 

Covasna 

Partidele politice reprezentate în 

Consiliul Județean Covasna 

- UDMR 

- EMNP - PPMT 

- PCM - MPP 

- PSD 

- PNL 

Comunicare în scris 

către preşedintele 

Biroului Electoral 

de Circumscripție al 

Județului Covasna 

7. 

În cel mult 5 zile de la stabilirii zilei referendumului 

cel mai târziu în data de 18 noiembrie 2013 

Art. 17 alin. 2 din Legea nr. 3/2000 

Reactualizarea şi tipărirea listelor electorale 

permanente 

Primarii împreună cu serviciile publice 

locale de evidență a persoanelor 
 

8. 

În cel mult 48 ore de la împlinirea termenului de la 

art. 17 alin. 2 dar nu mai târziu de 20 noiembrie 2013 

Art. 18 din Legea nr. 3/2000 

Art. 15 din Legea nr. 67/2004 

- Aducerea la cunoştinţa publicului a delimitării 

şi numerotării circumscripţiilor şi secţiilor de 

votare; 

- Aducerea la cunoştință publică a listelor 

electorale permanente, a delimitării şi numerotării 

secțiilor de votare şi a localurilor de vot 

Primarii 

Prefectul Județului Covasna 

Publicaţie şi alte 

mijloace 

9. 
Pe loc sau în cel mult 24 de ore de la înregistrare 

Art. 19 alin. 1 din Legea nr. 3/2000 

Soluționarea întâmpinărilor împotriva 

omisiunilor, înscrierilor greşite şi oricăror erori 

din listele electorale 

Primarii Prin dispoziție 

10. 
În cel mult 48 ore de la înregistrare 

Art. 19 alin. 2 din Legea nr. 3/2000 

Soluționarea contestațiilor împotriva dispozițiilor 

luate cu ocazia rezolvării întâmpinărilor privind 

omisiunilor, înscrierilor greşite şi oricăror erori 

din listele electorale permanente 

Judecătoriile în a căror rază teritorială 

domiciliază participantul la referendum 

sau în cazul celor înscriși în listele 

suplimentare, judecătoriile în a căror rază 

teritorială se află biroul electoral al secției 

de votare care a întocmit lista 

Prin hotărâre 

irevocabilă și 

executorie 

11. În cel mult 24 ore de la pronunțare 
Comunicarea hotărârilor judecătoreşti persoanelor 

interesate 

Judecătoriile în a căror rază teritorială 

domiciliază participantul la referendum 

sau în cazul celor înscrişi în listele 

suplimentare, judecătoriile în a căror rază 

teritorială se află biroul electoral al secției 

de votare care a întocmit lista 

În scris 

12. 

Înainte de imprimare, nu mai târziu de data 24 

noiembrie 2013 

Art. 35 din Legea nr. 3/2000 

Stabilirea dimensiunilor buletinului de vot 
Biroul Electoral de Circumscripție al 

Județului Covasna 
Prin Hotărâre 

13. 

Cu cel puțin 10 zile înainte de data desfăşurării 

referendumului 

29 noiembrie 2013 

 

Imprimarea buletinelor de vot 

Biroul Electoral de Circumscripție al 

Județului Covasna, prin grija 

Președintelui Consiliului Județean 

Covasna 

 

14. 

Cu cel puțin 7 zile înainte de data referendumului dar 

nu mai târziu de 

1 decembrie 2013 

Art. 26 alin 2^2 din Legea nr. 3/2000 

Desemnarea preşedinților birourilor electorale ale 

secțiilor de votare 
Președintele Tribunalului Covasna Prin tragere la sorți 

15. 

În termen de 48 de ore de la tragerea la sorți a 

preşedinților secțiilor de votare 

3 decembrie 2013 

Contestații împotriva alegerii președinților 

secțiilor de votare 
Orice persoană interesată 

În scris Biroul 

Electoral de 

Circumscripție al 

Județului Covasna 

16. 

Cel mai târziu până la data de 

3 decembrie 2013 

Art. 25 alin. 4 din Legea nr. 3/2000 

Acreditarea reprezentanților mijloacelor de 

comunicare în masă și organizațiilor 

neguvernamentale 

Biroul Electoral de Circumscripție al 

Județului Covasna 
În scris 

17. 

Până la data constituirii birourilor electorale ale 

secțiilor de votare dar nu mai târziu de 4 decembrie 

2013 

Art. 31 alin. 2 și 3 din Legea nr.3/2000 

Confecționarea ştampilelor de control ale 

birourilor electorale ale secțiilor de votare și a 

ștampilelor cu mențiunea ”Votat”, conform 

modelelor stabilite prin HG nr. 270/1996 

Președintele Consiliului Județean 

Covasna 
 

18. 

Cu cel puțin 3 zile înainte de ziua referendumului dar 

nu mai târziu pe data de 5 decembrie 2013 

Art. 27 alin. 13 din Legea nr. 3/2000 

Desemnarea delegaților partidelor politice în 

birourile electorale ale secțiilor de votare 

Partidele politice reprezentate în 

Consiliul Județean Covasna 

- UDMR 

- EMNP - PPMT 

- PCM - MPP 

- PSD 

- PNL 

Comunicare în scris 

către Președintele 

Biroului electoral al 

al secției de votare 

19. 

Cu 3 zile înainte de data referendumului începând cu 

data de 5 decembrie 2013 

Art. 20 din Legea nr. 3/2000 

Interdicția de a se mai face înscrieri în listele 

electorale suplimentare de către primari 
Primarii  

20. 
Cu 3 zile înainte de data referendumului pe data de 5 

decembrie 2013 

Înaintarea către Biroul Electoral de 

Circumscripție al Județului Covasna a copiilor de 

pe listele electorale permanente și a listelor 

electorale suplimentare prevăzute la art. 20 alin. 1 

din Legea nr. 3/2000 

Primarii 
Proces-verbal de 

predare-primire 

21. 

Cu 2 zile înainte de data desfășurării referendumului 

6 decembrie 2013 

Art. 22 alin. 1 din Legea nr. 3/2000 

 

- Înaintarea către birourile electorale ale secțiilor 

de votare a copiilor de pe listele electorale 

suplimentare prevăzute la art. 20 alin. 1 din Legea 

nr. 3/2000 

- Predarea buletinelor de vot, a ștampilelor 

electorale, precum și a celorlalte materiale 

necesare votării către președinții birourilor 

electorale ale secțiilor de votare 

Biroul Electoral de Circumscripție al 

Județului Covasna 

Proces-verbal de 

predare-primire 

22. 

Cu 2 zile înainte de data  desfășurării referendumului 

pe 6 decembrie 2013 

Art. 31 alin. 2, art. 62  din Legea nr. 3/2000 și art. 

117 alin. 2 din Legea nr. 67/2004 

Asigurarea dotării birourilor electorale ale 

secțiilor de votare cu urne, cabine și alte materiale 

Primarii împreună cu Președintele 

Consiliului Județean Covasna 
 

23. În ziua de 7 decembrie 2013 ora 18,00 

Prezentarea președintelui biroului electoral al 

secției de votare la sediul acesteia și luarea 

măsurilor pentru pregătirea operațiunilor de 

votare și a pazei în jurul localului de vot 

Președintele biroului electoral al 

secției de votare 
 

24. În ziua de 7 decembrie 2013, ora 7,00 Încheierea campaniei pentru referendum   

25. 
În ziua de 8 decembrie 2013, ora 6,00 

Art. 32 din Legea nr. 3/2000 
- Verificarea de către președintele biroului 

Președintele biroului electoral al secției 

de votare, în prezența celorlalți membri 
 



 4 

Nr. 

crt. 

Termenul de realizare 

potrivit legii (art. alin.) 
Acțiunea 

Cine realizează 

acțiunea 

Modalitatea 

de realizare 

electoral al secției de votare, în prezența celorlalți 

membri, a urnelor, a existenței listelor electorale, 

a buletinelor de vot și a ștampilelor, 

- Închiderea și sigilarea urnelor prin aplicarea 

ștampilei de control a secției de votare și 

aplicarea ștampilei de control a secției de votare 

pe ultima pagină a buletinelor de vot 

26. 
În ziua de 8 decembrie 2013 ora 7,00 

Art. 34 din Legea nr. 3/2000 
Începerea votării   

27. 
În ziua de 8 decembrie 2013 

Art. 42 din Legea nr. 3/2000 

Formularea de întâmpinări și contestații 

 

Soluționarea întâmpinărilor și contestațiilor 

Orice persoană interesată 

 

Președintele biroului electoral al 

secției de votare 

În scris 

 

Prin hotărâre 

28. 
În ziua de 8 decembrie 2013 ora 23,00 

Art. 34 din Legea nr. 3/2000 
Închiderea votării   

29. 

În ziua de 8 decembrie 2013, 

după ora 23,00 

Art. 41 din Legea nr. 3/2000 

Art. 42 din Legea nr. 3/2000 

Anularea buletinelor de vot neîntrebuințate și 

deschiderea  urnelor 

 

Numărarea voturilor 

 

Formularea de întâmpinări și contestații 

 

Soluționarea întâmpinărilor și contestațiilor 

Președintele biroului electoral al 

secției de votare, în prezența 

membrilor biroului și, după caz, a 

persoanelor acreditate să asiste la 

referendum 

 

Orice persoană interesată 

 

Președintele biroului electoral al 

secției de votare 

În scris 

 

Prin hotărâre 

 

30. 
În cel mult 24 de ore de la închiderea votării, după 

ora 23,00 din data de 8 decembrie 2013 

- Încheierea procesului-verbal de constatare a 

rezultatului votării 

- Înaintarea acestuia la Biroul Electoral de 

Circumscripţie al Judeţului Covasna 

Președintele biroului electoral al 

secției de votare însoţit de 2 membri și 

de pază militară 

Procesul-verbal se 

semnează de 

președinte și ceilalți 

membri ai biroului 

electoral al secției 

de votare 

31. 
În cel mult 24 de ore de la închiderea votării, după 

ora 23,00 din data de 8 decembrie 2013 

Depunerea la judecătoria în raza căreia se află 

secția de votare a buletinelor de vot folosite, a 

buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate și a 

ștampilelor 

Președintele biroului electoral al 

secției de votare însoţit de 2 membri și 

de pază militară 

 

32. Art. 28 alin. 1 lit. c din Legea nr. 3/2000 

- Primirea proceselor-verbale privind constatarea 

rezultatelor referendumului de la birourile 

electorale ale secțiilor de votare 

- Totalizarea rezultatelor referendumului 

Biroul Electoral de Circumscripție al 

Județului Covasna 
 

33. 

După încheierea procesului-verbal privind totalizarea 

rezultatelor referendumului 

9 decembrie 2013 

Aducerea la cunoștința publică a rezultatelor 

referendumului 

Biroul Electoral de Circumscripție al 

Județului Covasna 

Prin publicarea în 

Monitorul Oficial al 

Județului Covasna și 

prin orice mijloace 

de informare în 

masă 

34. 

După aducerea la cunoștința publică a rezultatului 

referendumului 

10 decembrie 2013 

Depunerea la Tribunalul Covasna a documentelor 

Biroului Electoral de Circumscripție al Județului 

Covasna 

Președintele Biroului Electoral de 

Circumscripție al Județului Covasna 
 

 

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 174/2013 

 

Structura principalelor cheltuieli aferente organizării referendumului județean 

 

1. Sume necesare pentru dotarea și funcționarea Biroului Electoral de Circumscripție. 
2. Sume necesare pentru acoperirea cheltuielilor de organizare și dotare a secțiilor de votare, precum și alte materiale necesare procesului de votare în aceste secții. 

3. Sume necesare pentru achiziționarea hârtiei, tipărirea buletinelor de vot și a timbrelor autocolante. 

4. Sume necesare pentru confecționarea ștampilelor de control ale secțiilor de votare, precum și ale ștampilelor cu mențiunea ”Votat”. 
5. Sume necesare plății indemnizațiilor membrilor birourilor electorale. 

6. Sume necesare tipăririi listelor electorale. 

7. Alte cheltuieli prevăzute de legislația în vigoare. 
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