
APEL PUBLIC PENTRU ACCESUL ÎN LISTA ELECTORALĂ SPECIALĂ A 

MINORITĂŢII NAŢIONALE 

 

Alegerile pentru membrii consiliilor naționale ale minorităților naționale vor avea loc 

pe 4. noiembrie 2018. 

Dreptul de vot la alegerile pentru membrii consiliilor naționale ale minorităților 

naționale au doar acei membri minoritari care sunt înscriși în lista electorală specială a  

minorității naționale. Dreptul de a se înscrie pe lista specială de alegători are fiecare membru 

al minorității naționale care este înregistrat pe lista unică de alegători. Înscrierea pe lista 

specială de alegători se face pe baza unei cereri scrise, în funcție de locul de reședință sau de 

locul de reședință ale persoanelor strămutate în interiorul țării. 

Cetățenii pot livra cererea, în zilele lucrătoare de la ora 07:30 la 15:30,  

AdministrațieiOraşului Panciova - Secretariatul General pentru Administrație, Trg Kralja 

Petra I nr. 2-4, Serviciului de birou electoral nr. 107, la primul etaj, sau prin poștă la 

următoarea adresă: Administrația orașului Panciova - Secretariatul General pentru 

Administrație, Trg Kralja Petra I 2-4, 26000 Panciova. 

Pe site-ul Administrației Ministerului de Stat și a autoguvernării 

localehttp://www.mduls.gov.rs/sunt postate cerințele de înregistrare și de radiere de pe  listele 

electorale speciale, dar pot fi preluate și de laAdministraţia orașului Panciova - Secretariatul 

pentru listele electorale, Departamentul de Administrare generală, numărul de birou 107, la 

primul etaj. 

Este necesar ca cererea de înscriere în lista specială de alegători să fie 

completatăconcis și semnată de către solicitant. Toate datele din cerere trebuie să fie 

completate în mod identic așa cum sunt înscrise în buletinul de identitate a solicitantului. 

Lista specială de alegători a minorității naționale se încheie pe data de 19. octombrie 

2018, la ora 24.00. 

După încheierea registrului electoral special al minorităților naționale,din 20. 

octombrie - până pe 31. octombrie 2018, la ora 24.00 (cel mai târziu la 72 de ore înainte de 

data stabilită pentru alegeri)  cererea de înregistrare în lista electorală specială a minorității 

naționalepoate fi depusă Administrației Ministerului de stat și autoguvernării locale, direct sau 

prin Administrația orașului Panciova, după locul de reședință. 

De la proclamarea listei electorale, dreptul  la acces în lista electorală specială a 

minorității naționale au reprezentanții autorizați ai solicitanților listelor electorale anunțate. 

Accesarea în lista electorală specială se poate face electronic, pe site-ul oficial al 

Ministerului Administrației de Stat și autoguvernării locale http://www.mduls.gov.rs/  cu 

introducerea numărului de identificare. 

Se apelează la toți alegătorii care au depus cererea de înregistrare în lista electorală 

specială a  minorității naționale să verifice dacă acestea sunt înregistrate în lista electorală și 

dacă datele lor de pe lista specialăde alegători sunt actuale. 
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