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ALEGERI LOCALE 2020

CUM VOTĂM?

În data de 27 septembrie 2020 vor avea loc 
alegerile pentru autoritățile administrației publice 
locale: Consiliul Local, Primar, Consiliul Județean și 
Președintele Consiliului Județean. 

Cetățenii orașului nostru, care îndeplinesc 
condițiile necesare, își pot exercita acest drept la 
secțiile de votare la care sunt arondați.

În Jimbolia vor funcționa opt secții de votare. 
Veți regăsi în paginile acestui ziar străzile arondate 
și adresa fiecărei secții de votare. 

Reamintim că desfăşurarea în bune condiţii a 
procesului electoral depinde de respectarea de 
către formaţiunile politice, candidaţi şi alegători a 
tuturor normelor de protecţie sanitară impuse de 
autorităţile medicale competente. 

De asemenea, este recomandat ca toate 
persoanele care se prezintă la urne, să aibă o 
conduită responsabilă, atât în secțiile de votare, 
cât și în preajma acestora.

Alegerile locale se desfășoară pe data de 
27 septembrie 2020, iar secțiile de votare sunt 
deschise între orele 7.00 și 21.00. Cetățenii români, 
care au vârsta de 18 ani, împliniți până în ziua 
alegerilor, inclusiv, au dreptul de a-și exprima 
opțiunea electorală.

Veți vota la secțiile unde sunteți arondat, 
conform adresei de domiciliu sau de reședință. 

Atenție: FIECARE ALEGĂTOR POATE VOTA O 
SINGURĂ DATĂ!

Odată intrat în secția de votare, veți prezenta 
buletinul sau cartea de identitate operatorului 
de calculator al secției de votare. După validarea 
actului, vă veți îndrepta spre membrii biroului 
electoral. De la aceștia veți primi ștampila cu 
mențiunea „VOTAT”, precum și cele patru buletine 
de vot. 

Aveți posibilitatea de a vota pentru funcția de 
Primar al Orașului Jimbolia, pentru Consiliul Local 
Jimbolia, pentru funcția de Președinte al Consiliului 
Județean Timiș, dar și pentru funcțiile de Consilieri 
Județeni ai Județului Timiș. 

Urmează să intrați SINGUR în cabina de 
votare. Acolo veți aplica ștampila cu mențiunea 
„VOTAT” pe patrulaterul care corespunde opțiunii 
dumneavoastră. 

Pentru ca votul dumneavoastră să fie valid, 
trebuie să aplicați ștampila o singură dată, pe 
fiecare buletin de vot, în funcție de opțiune.

Îndoiți buletinele de vot, apoi ieșiți din cabină 
pentru a le introduce în urnă. Ultimii pași sunt 
restituirea ștampilei și recuperarea actului de 
identitate.
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ALEGERI LOCALE  
DELIMITAREA SECŢIILOR DE  

Nr. sv* Sediul sv
Delimitare secţie de votare

Loc. Comp./sat ap. Arteră**/număr administrativ/bloc/descriere

275

Liceul Tehnologic 
Jimbolia, loc. 
JIMBOLIA, Strada 
Gheorghe Doja, Nr. 14

JIMBOLIA

Strada Alexandru Vlahuţă toate numerele din intervalul nr. 1 -6
Strada Bogdan Petriceicu Haşdeu toate numerele din intervalul nr. 1 -2
Strada Bucegi integral
Aleea Cito integral
Strada Cloşca toate numerele din intervalul nr. 1 -12
Strada Crişan integral
Strada Crişana toate numerele din intervalul nr. 2 -4
Strada Eftimie Murgu integral
Strada Gheorghe Adoc (Strada Vasile Roaită) toate numerele din intervalul nr. 1 -5
Strada Gheorghe Doja integral
Strada Griviţei integral
Strada Horia integral
Strada Ion Creangă toate numerele din intervalul nr. 1 -28
Strada Ion Vidu integral
Strada Josef Linster (Strada Matei Schmidt) integral
Strada Lazăr Gheorghe integral
Strada Mureş toate numerele din intervalul nr. 1 -7
Strada Nicolaus Lenau toate numerele din intervalul nr. 1 -13
Strada Pictor Nicolae Grigorescu toate numerele din intervalul nr. 1 -19
Strada Pictor Theodor Aman integral
Strada Porumbeilor toate numerele din intervalul nr. 1 -5
Strada Prieteniei integral
Strada Salcîmilor integral
Strada Spre Vest toate numerele din intervalul nr. 1 -56
Strada Traian Grozăvescu integral
Strada Gheorghe Adoc (Strada Vasile Roaită) (D) integral

276

Liceul Tehnologic 
Jimbolia, loc. 
JIMBOLIA, Strada 
Tudor Vladimirescu , 
Nr. 61

JIMBOLIA

Strada Cînepei toate numerele din intervalul nr. 1 -3
Strada Mărăşeşti nr. -   bl. B, bl. C, bl. 12, bl. 13, bl. 14
Strada Peter Jung (Strada Ferdinand Koch) integral
Strada Republicii nr. 0 D  bl. 11D, 0 E  bl. 2, bl. 1, bl. 2 A, bl. 2 F, bl. 2/A, bl. 4 F, bl. 4 I, 
bl. 4 K, bl. 5 B, bl. 5/A, bl. 6 C, bl. 10 B, bl. 11 D, bl. 11/A,  bl. 11/C,  bl. 4 H1, bl. 4 H2, 
bl. 1A-1C, bl. 2E-2F, bl. 4D-4E, bl. 3/A-3/B, bl. 4/D-4/E, bl. 2, bl. 4, bl. 5, bl. 6, bl. 10, bl. 
11, bl. 1A, bl. 1B, bl. 1C, bl. 2A, bl. 2B, bl. 2C, bl. 2D, bl. 2E, bl. 2F, bl. 2G, bl. 2H, bl. 2I, 
bl. 2K, bl. 2L,  bl. 3A, bl. 3B, bl. 3D, bl. 4A, bl. 4D, bl. 4E, bl. 4F,  bl. 4G, bl. 4H, bl. 4I, bl. 
4J, bl. 4K, bl. 4L, bl. 5A, bl. 5B, bl. 6A,bl. 6B, bl. 6C, bl. B3, bl. C2, bl. F2, bl. H1, bl. 1/A, 
bl. 1/B, bl. 1/C, bl. 10A, bl. 10B, bl. 11A, bl. 11B, bl. 11C, bl. 11D, bl. 2/C, bl. 2/F, bl. 3/A, 
bl. 3/B, bl. 4H1, bl. 4H2, bl. 5/B, bl. 6/A, bl. 6/B, bl. 6/C,  bl. I/4, bl. 10/A, bl. 10/B, bl. 11 
B, bl. 11/B, bl. 11/D, bl. 4/H2
Strada Ştefan cel Mare integral

277

Şcoala Gimnazială 
Jimbolia, loc. 
JIMBOLIA, Strada 
Lorena (Strada 1 Mai), 
Nr. 35

JIMBOLIA

Strada Albinelor integral
Strada Bîrzava toate numerele din intervalul nr. 1 -65
Drumul Clari toate numerele din intervalul nr. 1 -21
Strada Costache Negruzzi toate numerele din intervalul nr. 1 -16
Strada Dr. Victor Babeş integral
Strada Emanoil Gojdu integral
Strada Gara Nouă integral
Strada Gării toate numerele din intervalul nr. 1 -2
Strada Iuliu Maniu (Strada Semenicului) integral
Strada Lorena (Strada 1 Mai) integral
Strada Mihail Eminescu integral
Strada Rapova toate numerele din intervalul nr. 1 -14
Strada Spre Est integral
Strada Spre Sud integral
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278

Şcoala Gimnazială 
Jimbolia, loc. 
JIMBOLIA, Strada 
George Enescu, Nr. 9

JIMBOLIA

Strada Alexandru Ioan Cuza integral
Strada Basarabia (Strada Ion Leotschi) toate numerele din intervalul nr. 1 -16
Strada Belá Bartók (Strada Aradului) integral
Strada Carpaţi integral
Cartierul Cimitir nr. 1
Strada Ciprian Porumbescu integral
Strada Constantin Dobrogeanu Gherea integral
Strada George Enescu integral
Strada Mărăşeşti numere impare nr. 1 -45, numere pare nr. 2 -64, bl. 39 A, bl. A, bl. 39, bl. 6B, 
bl. 13B, bl. 39A, bl. 39C, bl. 39/A
Strada Mihail Kogălniceanu integral
Strada Moş Ion Roată integral
Aleea Plopilor toate numerele din intervalul nr. 1 -8
Strada Simion Bărnuţiu integral
Strada Vasile Alecsandri integral
Strada Vasile Lucaciu (Strada Ion Keler) integral

279

Incubatorul de 
afaceri Jimbolia, loc. 
JIMBOLIA, Strada 
Ştefan cel Mare , Nr. 9

JIMBOLIA

Strada Emerich Bartzer (Strada Negoi) integral
Strada Moților integral
Strada Petőfi Sándor (Strada Ion Farle) integral
Strada Slavici  Ion integral
Strada Spre Lenauheim toate numerele din intervalul nr. 1 -9
Strada Spre Nord integral
Calea Timişorii integral

280

Casa de cultură, loc. 
JIMBOLIA, Strada 
Tudor Vladimirescu, 
Nr. 88

JIMBOLIA

Strada Avram Iancu integral
Strada Dr. Carol Diell integral
Strada Liviu Rebreanu (Strada V. I. Lenin) integral
Strada Republicii numere impare nr. 1 -95
Strada Republicii numere pare nr. 2 -74
Strada Republicii nr. -   bl. Strand
Strada Timiş integral
Strada Tudor Vladimirescu integral

281

Casa de cultură, loc. 
JIMBOLIA, Strada 
Tudor Vladimirescu, 
Nr. 88

JIMBOLIA

nr. -   bl. Canton 34
nr. 612 A  bl. CANTON CFR
Strada Aurel Vlaicu integral
Strada Banat integral
Strada Constantin Brâncoveanu (Strada Petru Hofller) integral
Strada Contele Csekonics (Strada Grănicerilor) integral
Strada Corneliu Coposu (Strada Cerbului) integral
Strada Ecaterina Teodoroiu integral
Strada George Coşbuc toate numerele din intervalul nr. 1 -10
Strada Contele Csekonics (Strada Grănicerilor) (D) integral
Strada Ion Ionescu de la Brad toate numerele din intervalul nr. 1 -7
Calea Kikindei (Calea Comloşului) integral
Strada Mărăşeşti nr. -   bl. 10 A, bl. 11/C, bl. 7, bl. 9,  bl. 11, bl. 5A, bl. 5C, bl. 7A, bl. 7G, bl. 
10A, bl. 11C, bl. 5/A,  bl. 5/C
Strada Nicolae Bălcescu integral
Strada Recoltei integral
Strada Stadionul Unirii (Strada Arena Ceramica) toate numerele din intervalul nr. 0 -11  de la 
ap. 4 pana la ap.9
Strada Ştefan Jager toate numerele din intervalul nr. 1 -6
Strada Ştefan Octavian Iosif integral
Strada Vasile Goldiş (Strada Nicolai Petri) integral
Strada Vlad Ţepeş integral

282

Gradinita cu program 
normal Clarii Vii, loc. 
JIMBOLIA, Colonia 
Clarii Vii

JIMBOLIA Colonia Clarii Vii integral
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editare: Primăria Jimbolia;  email: secretariat@jimbolia.ro

POLIȚIA ORAȘULUI 
JIMBOLIA

 Str. Republicii nr. 16
Telefon: 0256.478861

S.C. PEISAJ HOSTA oferă servicii de 
ridicare a molozului și materialelor 

de construcții de la domiciliu. 
Pentru detalii și comenzi sunați la 

numerele de telefon: 0256/361047 
sau 0256/360770

Măsuri speciale la alegerile locale

Vot cu viză de flotant

Având în vedere epidemia de coronavirus, în secțiile de votare 

vor fi luate măsuri speciale. Membrii secției de votare vor fi așezați la 

distanță, unii față de alții, iar alegătorii vor intra pe rând în secții pentru 

a-și exprima opțiunea politică. 

De asemenea, aceste secții de votare vor fi prevăzute cu dezinfec-

tant care va fi folosit atât de membrii secției, cât și de alegători. 

De menționat că masca de protecție va fi OBLIGATORIE în timpul 

exercitării votului.

După ce v-ați exercitat dreptul de vot, nu uitați să vă dezinfectați 

mâinile!

Biroul Electoral Central (BEC) a adus unele 
clarificări asupra formulării din hotărârea privind 
situaţia vizelor de flotant pentru alegătorii care 
vor vota la alegerile locale din 27 septembrie. 
Astfel, „alegătorul care, până cel târziu în data de 
4 septembrie, şi-a stabilit reşedinţa la o altă adresă 
decât cea de domiciliu şi a solicitat înscrierea în 
registrul electoral cu adresa de reşedinţă, votează 
numai la secţia de votare unde este arondată 
strada la care îşi are reşedinţa menţionată în actul 
de identitate, urmând a fi înscris în lista electorală 
suplimentară”.

Având în vedere sesizările înregistrate la BEC 
prin care alegători, reprezentanţi ai mass-mediei 
sau ai unor organizaţii neguvernamentale au 
invocat lipsa de claritate a prevederilor articolului 2  
alin. (2) din Hotărârea Biroului Electoral Central 
nr. 81 din 7 septembrie 2020, avansând chiar 
interpretarea că textul în discuţie ar interzice 
persoanelor care şi-au stabilit reşedinţa după data 
de 4 septembrie 2020 să voteze la secţia de votare la 
care este arondată adresa de reşedinţă, reţinând că 
prevederile din Legea 115/2015, cu modificările şi 
completările ulterioare, nu reglementează situaţia 
înscrierii pe listele electorale a alegătorilor care şi-
au stabilit reşedinţa după data de 4 septembrie 
2020, iar articolu 2 alin. (2) din Hotărârea BEC nr. 81 
din 7 septembrie 2020 se referă doar la alegătorul, 
care până cel târziu la data de 4 septembrie 2020, 
şi-a stabilit reşedinţa la o adresă arondată altei 
secţii de votare decât cea de domiciliu, ţinând 
cont de necesitatea respectării cerinţelor de 

claritate şi previzibilitate, ce decurge din caracterul 
obligatoriu al hotărârilor BEC, s-a luat decizia 
completării articolului 2 alin. (2) din Hotărârea 
Biroului Electoral Central menționată anterior, 
după cum urmează:

„Alegătorul care, până cel târziu în data de 
4 septembrie 2020, şi-a stabilit reşedinţa la o 
altă adresă decât cea de domiciliu şi a solicitat 
înscrierea în registrul electoral cu adresa de 
reşedinţă, votează numai la secţia de votare 
unde este arondată strada la care îşi are reşedinţa 
menţionată în actul de identitate, urmând a fi 
înscris în lista electorală suplimentară dacă nu a 
solicitat înscrierea în listele electorale permanente 
cu adresa de reşedinţă şi se prezintă la vot la 
secţia de votare la care este arondată adresa de 
reşedinţă”.


