
Str. Sf. Constantin nr.32 

Sector 1, 010219 București 

 

T: +40 (0)21 303 9226 

F: +40 (0)21 315 5066 

E: secretariat@oar-bucuresti.ro 

W: www.oar-bucuresti.ro 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Cum votăm la alegerile de sâmbătă 28 mai 2022  
 
 
Participanții la Conferința Teritorială aleg viitoarea conducere a  OAR București, candidații la 
funcția de membru în Consiliul Național al OAR și delegații la Conferința Națională a OAR. 
Vă invităm să citiți procedurile de vot de mai jos pentru a fi familiarizați cu ele. 
 
Reguli generale: 

 La înregistrarea participanților veți primi mapa conferinței, care în cazul membrilor cu 
drept de vot conține buletinele de vot pentru președinte, consiliul teritorial și comisiile 
de cenzori și de disciplină ale Filialei București, precum și lista de înscrieri pentru 
delegați la Conferința Națională și lista de candidați pentru Consiliul Național. 

 Vă rugăm să fiți atenți să nu pierdeți buletinele și să nu le înstrăinați. Pierderea 
buletinului de vot nu dă dreptul la obținerea unui duplicat. 

 Buletinele de vot nu vor avea alte însemnări sau semne distinctive decât cele 
prevăzute de sistemul de votare, în caz contrar ele urmând a fi anulate. 

 Votarea se face prin bifarea cu X a opțiunii. 
 Buletinele de vot care nu conțin nici o opțiune sau conțin mai multe opțiuni decât 

numărul locurilor disponibile, pentru fiecare for de conducere ori pentru fiecare 
comisie, vor fi considerate nule.  

 Vă rugăm să fiți atenți la anunțurile moderatorilor pentru momentele când se deschid/ 
închid urnele. După închiderea urnelor nu se mai acceptă voturi. 

 Buletinele și listele se introduc personal în urnă. Nu delegați colegi să introducă mai 
multe buletine în urnă. În cazul în care o persoană introduce mai multe buletine în 
urnă, acestea se anulează. 

 
Votarea: 

 Pe buletinul pentru Președinte, bifați căsuța din dreptul candidatului pe care îl alegeți. 
Bifarea mai multor căsuțe anulează votul. Buletinul se pliază pe jumătate și se 
introduce în urna destinată buletinelor pentru Președinte. După anunțarea 
rezultatelor la primul tur de scrutin, dacă este cazul, se vor împărți buletine pentru cel 
de-al doilea tur de scrutin.  

 Pe buletinul pentru Consiliul de Conducere Teritorial bifați 50 de persoane care doriți 
să vă reprezinte în conducerea OAR București. Lista se introduce în urna destinată 
Consiliului Teritorial.  

 Pe buletinul pentru Comisia Teritorială de Disciplină bifați cele 13 persoane – 9 
membri titulari și 4 membri supleanți -  care doriți să vă reprezinte. Lista se introduce 
în urna destinată Comisiei Teritoriale de Disciplină.  

 Pe buletinul pentru Comisia Teritorială de Cenzori bifați cele 4 persoanele care doriți 
să vă reprezinte – 2 membri titulari și 2 membri supleanți. Lista se introduce în urna 
destinată Comisiei Teritoriale de Cenzori.  

 Lista delegaților la Conferința Națională - se bifează în căsuța din dreptul numelui 
persoanei cu care sunteți de acord să fie delegat la Conferința Națională.  

 Lista candidaților la Consiliul Național - se bifează în căsuța din dreptul numelui 
persoanei cu care sunteți de acord să facă parte din viitorul Consiliu Național al OAR. 
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