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În temeiul art. 24 din Regulamentul electoral al Colegiului Medicilor Stomatologi din România 

aprobat prin Decizia Consiliului național nr. 18/2CN/2019, denumit în continuare și Regulamentul 

electoral, 

având în vedere prevederile art. 42 alin. (2) din Regulamentul electoral,  

ținând cont de cele menționate în procesul-verbal din data de 7 noiembrie 2019, 

Comisia Electorală Centrală 
 

adoptă următoarea 

Decizie 
 

Art. 1. Se aprobă modelul buletinului de vot pentru funcția de membru în consiliul 

colegiului teritorial prevăzut în anexa nr. 1 și modelul buletinului de vot pentru funcția de 

reprezentant al colegiului teritorial în Adunarea generală națională a Colegiului Medicilor 

Stomatologi din România prevăzut în anexa nr. 2. 

Art. 2. Numărul de file al buletinelor de vot va fi stabilit de către comisia electorală a 

colegiului teritorial în funcție de numărul total al candidaților. 

Art. 3. Filele buletinelor de vot vor fi tipărite numai pe fața acestora. 

Art. 4. Dimensiunea patrulaterului în care este înscris numele candidatului se va realiza 

astfel încât să poate exista o distanță de cel puțin 0,5 - 1 cm între marginea ștampilei și laturile 

patrulaterului. 

Art. 5. Buletinele de vot vor avea culori diferite, stabilite prin decizia comisiei electorale a 

colegiului teritorial, raportat la funcția pentru care se candidează, respectiv cea de membru în 

consiliul colegiului teritorial sau cea de reprezentant în Adunarea generală națională. 

Art. 6. Modelul buletinelor de vot prevăzute la art. 5 se aprobă de Comisia Electorală 

Centrală pentru fiecare colegiu teritorial, înainte de tipărirea tirajului final. 

Art. 7. În buletinele de vot, candidații vor fi trecuți în ordine alfabetică, menționându-se 

numele și prenumele.  

Art. 8. Buletinele de vot vor fi semnate de președintele și secretarul comisiei electorale a 

colegiului teritorial numai pe prima față a acestora. 

Art. 9. Ștampila comisiei electorale a colegiului teritorial se va aplica numai pe prima față 

a buletinului de vot la momentul înmânării acestuia către alegător.  

Art. 10. Câte un model al buletinelor de vot se va afișa la sediile comisiilor electorale ale 

colegiilor teritoriale cu cel puțin două zile înaintea datei votării, după ce a fost vizat și anulat de 

președintele comisiei electorale a colegiului teritorial. 

Art. 11. Buletinele de vot vor fi tipărite cu cel puțin 3 zile înaintea datei votării de către 

comisiile electorale care, după verificarea conformității și a exactității conținutului, le vor păstra 

sub sigiliu până în ziua votării, la sediul comisiei. 
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Art. 12. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta decizie. 

 

Președintele Comisiei Electorale Centrale, 

Dr. Ștefan Vasile MĂRGĂRIT 

 

 

 

Secretarul Comisiei Electorale Centrale, 

Dr. Sebastian Alexandru NEICONI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decizia CEC nr. 10 
București, 7 noiembrie 2019 
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Anexa nr. 1 
 la Decizia CEC nr. 10/7.11.2019 

 

Colegiul Medicilor Stomatologi din România 

Comisia electorală a Colegiului Medicilor Stomatologi  ........................................................... 

 

Ștampila comisiei electorale 
 

Buletin de vot 

pentru alegerea membrilor în consiliul colegiului teritorial 

mandatul 2019-2023  

 

1. Data alegerilor: ................................. 

2. Numărul de locuri eligibile: ................ 

3. Votați maximum ................ candidați prin aplicarea ștampilei „Votat" în patrulaterul conținând 

numele candidatului pentru care se dorește exprimarea votului.  

  

Notă:  

Buletinul de vot se anulează în cazul în care:  

a) nu poartă pe prima față ștampila comisiei electorale a colegiului teritorial și semnăturile 

președintelui și secretarului comisiei electorale; 

b) are altă formă sau alt model decât cel aprobat de Comisia Electorală Centrală; 

c) nu este tipărit lizibil; 

d) este neutilizat (pe care nu a fost aplicată ștampila "Votat"); 

e) poartă alte inscripționări decât ștampila „Votat” în patrulaterul conținând numele 

candidatului pentru care se dorește exprimarea votului; 

f) au aplicată ștampila „Votat” pe un număr mai mare de candidați decât numărul de locuri 

eligibile menționat pe buletin. 

 

 

Nume și prenume candidat  Nume și prenume candidat 

   

...  ... 

 

Președinte, 

 
......................................................... 

 Secretar,  

 
......................................................... 
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Anexa nr. 2 
 la Decizia CEC nr. 10/7.11.2019 

 

Colegiul Medicilor Stomatologi din România 

Comisia electorală a Colegiului Medicilor Stomatologi  ........................................................... 

 

Ștampila comisiei electorale 
 

Buletin de vot 

pentru alegerea reprezentanților colegiului teritorial în Adunarea generală națională 

mandatul 2019-2023  

 

1. Data alegerilor: ................................. 

2. Numărul de locuri eligibile: ................ 

3. Votați maximum ................ candidați prin aplicarea ștampilei „Votat" în patrulaterul conținând 

numele candidatului pentru care se dorește exprimarea votului.  

  

Notă:  

Buletinul de vot se anulează în cazul în care:  

a) nu poartă pe prima față ștampila comisiei electorale a colegiului teritorial și semnăturile 

președintelui și secretarului comisiei electorale; 

b) are altă formă sau alt model decât cel aprobat de Comisia Electorală Centrală; 

c) nu este tipărit lizibil; 

d) este neutilizat (pe care nu a fost aplicată ștampila "Votat"); 

e) poartă alte inscripționări decât ștampila „Votat” în patrulaterul conținând numele 

candidatului pentru care se dorește exprimarea votului; 

f) au aplicată ștampila „Votat” pe un număr mai mare de candidați decât numărul de locuri 

eligibile menționat pe buletin. 

 

 

Nume și prenume candidat  Nume și prenume candidat 

   

...  ... 

 

Președinte, 

 
......................................................... 

 Secretar,  

 
......................................................... 

 

  


