
 

 

                     Anexa nr.1 la HOTĂRÂREA NR.1/14.01.2020 

a Consiliului Județean al Colegiului Medicilor Constanța 

- CALENDARUL ELECTORAL PRIVIND ORGANIZAREA ALEGERILOR  ORGANELOR DE CONDUCERE ȘI 

CONTROL ALE COLEGIULUI MEDICILOR CONSTANȚA DIN MANDATUL 2020 – 2024 - 

 
Cel putin 20 zile 

calendaristice 

inaintea datei 

alegerilor 

-cf. art.7(2), 

art.10, art.11 din 

R.E. – 

Decizia C.M.R. 

NR.8/2019 

 

Cel mai târziu cu 

6 zile înaintea 

datei alegerilor 

-cf. art.34 din R.E.      

Decizia C.M.R. 

NR.8/2019 

Cu  5  zile inaintea 

datei alegerilor 

-cf.art.17 (2,3) din 

R.E. 

Decizia C.M.R. 

    NR.8/2019 

Cu cel puțin 3  zile 

înaintea datei votării 

-cf. art.37, art.38, 

art.41(2) din R.E 

 

Decizia C.M.R. 

         NR.8/2019 

Cel putin 3 zile 

inaintea datei 

votarii 

-cf.art.35(4), 

art.36 din R.E. 

 

Decizia C.M.R. 

    NR.8/2019 

ALEGERI 

01-02 MARTIE 2020  

 (TURUL I) 

15-16 MARTIE  2020 

(TURUL II- dacă va fi 

cazul) 

-cf.art.41(1),  art.43 

(1), art.64 din R.E. 

 

Decizia C.M.R. 

        NR.8/2019 

 

Maxim 2  zile de 

la terminarea 

votarii 

-cf.art.58 din R.E 

 

 Decizia C.M.R. 

    NR.8/2019 

Maxim 2  zile de 

la primirea 

documentelor  de 

la CEL 

-cf.art.28 (h) din 

RE 

 

Decizia C.M.R. 

    NR.8/2019 

Maxim 5 zile după 

validarea alegerilor de 

către C.E.C. 

-cf.art.18, art.19  din 

R.E. 

 

Decizia C.M.R. 

          NR.8/2019 

-Prima întrunire  

a C.E.L. - alegerea 

Presedintelui si a 

Secretarului 

C.E.L 

(22.01.2020); 

-In termen de 3 

zile de la data 

constituirii C.E.L.- 

comunicarea prin 

Presedinte, catre 

C.E.C. a: 

1.numele și 

prenumele 

membrilor ce o 

alcătuiesc, precum 

și ale membrilor 

supleanți; 

2.funcțiile deținute 

in cadrul C.E.L. 

de fiecare 

membru; 

3.adresa sediului 

unde isi 

desfasoara 

activitatea; 

4.numerele de 

telefon si fax, 

precum și adresa 

de e-mail. 

-C.E.L. va întocmi 

listele finale cu 

candidaturi și le 

va trimite 

împreuna cu o 

copie a p.-v. de 

constatare a 

rămânerii 

definitive a 

candidaturilor 

C.E.C . 

-Listele finale cu 

candidați, în 

ordine alfabetică, 

vor fi afișate prin 

grija C.E.L. la 

sediul acesteia si 

pe pagina de web 

a Colegiului 

Medicilor 

Constanța,  

putând de 

asemenea fi 

afișate și în unități 

medicale din 

teritoriul de 

competență, cu 

următoarele 

mențiuni: data, 

locul și programul 

de desfășurare a 

alegerilor. 

-C.E.L. , prin grija 

președintelui și a 

secretarului, 

publică pe site-ul 

colegiului 

teritorial listele cu 

alegători și 

asigură accesul 

public la liste la 

sediul colegiului 

teritorial; 

-Cu ocazia afișării 

listei se va întocmi 

un p.-v., în care se 

va menționa data 

afișării. 

-Buletinele de vot vor 

fi tipărite și vor fi 

primite pe baza de           

p.-v. de către C.E.L., 

care, după verificarea 

conformitatii și a 

exactității 

conținutului, le va 

păstra sub sigiliu 

până în ziua votării; 

-Pe buletinele de vot 

se va menționa nr. 

maxim al persoanelor 

pentru care se 

votează, specificându-

se în mod expres 

faptul că votarea unui 

număr mai mare de 

candidați are ca 

rezultat anularea 

buletinului de vot. 

- Data, locul și 

programul de 

desfășurare a votării 

vor fi publicate pe 

site-ul Colegiului 

Medicilor Constanța, 

precum și la sediul 

Colegiului Medicilor 

Constanța. 

 

 

 

-Afișarea la 

sediul C.E.L. a 

unui model al 

buletinelor de vot, 

dupa ce a fost 

vizat și anulat de 

președintele 

C.E.L.; 

-În funcție de 

mandatul pentru 

care se 

candidează se 

asigură 3 modele 

de buletine de vot 

corespunzător 

fiecărui mandat; 

- În buletinul de 

vot candidații vor 

fi trecuți în 

ordine alfabetică, 

mentionandu-se 

numele, 

prenumele, 

specialitatea și 

gradul 

profesional. 

- Locația : Sediul 

Colegiului Medicilor 

Constanța (Str. 

Doinei nr.2, et.1, ap.1-

2, Constanta); 

-Intervalul orar: 

08,00 – 20,00; 

-Contestațiile 

împotriva rezultatului 

alegerilor se fac și se 

depun la  C.E.L., în 

termen de 48 de ore 

de la afișarea 

rezultatelor votării 

-C.E.L. va 

întocmi, in 2 

exemplare,  cele 3 

procese-verbale 

de stabilire a 

rezultatelor 

finale, dintre care 

câte un exemplar 

este înaintat, în 

termen de 

maximum 2 zile 

de la terminarea 

votării, C.E.C. în 

vederea validării 

alegerilor. 

 

 

 

 

 

 

-Validarea 

alegerilor de către 

C.E.C.  

-C.E.L. emite mandatele 

și convoacă Consiliul 

Colegiului Medicilor 

Constanța. 

-Prima ședință a 

consiliului local de 

alegere a biroului este 

condusă de către 

comisia electorală 

locală. 

-După alegerea biroului 

consiliului local și a 

reprezentantului în 

Consiliul național al 

Colegiului Medicilor 

din România C.E.L. își 

încetează de drept 

activitatea, fiind 

considerată dizolvată. 
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