Alegeri locale 2020
Duminică, 15 martie 2020, se desfășoară „Alegerile locale generale” în landul Bavaria.
În această zi, în Regensburg se alege
•
•

primarul general, precum și
consiliul municipal
.
Dacă la alegerea primarului general niciunul dintre candidați nu întrunește mai mult de
jumătate din voturile valabil exprimate, în data de 29 martie 2020 va avea loc un al doilea tur
între cele două persoane care au întrunit cel mai mare număr de voturi în primul tur din data
de 15 martie 2020.

Dreptul de vot și dreptul de a alege
Cine are drept de vot?
Au drept de vot pentru alegerile locale din 15 martie 2020 toate persoanele care în ziua
alegerilor
•
•
•
•

dețin cetățenia unui stat membru al Uniunii Europene,
au împlinit vârsta de 18 ani (sunt născute la 15 martie 2002 sau anterior),
locuiesc în Regensburg de cel puțin două luni (din 15 ianuarie 2020 sau anterior) și
nu le-a fost interzisă exercitarea dreptului de vot.

Exercitarea dreptului de vot (= dreptul de a alege)!
Pentru a vă putea exercita în mod efectiv dreptul de vot (= dreptul de a alege), condiția
prealabilă este aceea de a fi înscris în listele electorale sau de a fi în posesia unei cărți de
alegător.
Toate persoanele care, în baza criteriilor de mai sus, au dreptul de a vota vor fi înscrise din
oficiu în listele electorale ale orașului Regensburg în data de 9 februarie 2020 (= data
limită), în măsura în care sunt înregistrați în oraș cu o locuință unică, sau în cazul mai multor
locuințe, cu locuința principală. Începând de la data limită, 9 februarie 2020, persoanele cu

drept de vot vor fi înscrise din oficiu în listele electorale în cazul în care există dreptul de vot
determinat de mutarea în Regensburg.
Începând cu data limită de 9 februarie 2020, în principiu, celelalte persoane cu drept de vot
pot fi înscrise în listele electorale doar pe baza unei cereri scrise depusă la timp. Cererea va
trebui transmisă biroului electoral la timp, până cel târziu în data de 13 martie 2020.

Cum pot afla dacă sunt înscris în listele electorale?
Toate persoanele cu drept de vot înscrise în listele electorale ale orașului Regensburg vor
primi o înștiințare asupra alegerilor, până cel târziu în data de 23 februarie 2020.
Prin aceasta sunteți informați asupra zilei și programului alegerilor și vi se confirmă că
•
•

sunteți înscris în listele electorale și
puteți participa la alegerile locale la secția de vot (sala de vot) indicată în înștiințarea
asupra alegerilor.
În cazul în care până la data de 23 februarie 2020 nu ați primit o înștiințare asupra alegerilor,
luați legătura neîntârziat, totuși până în data de 13 martie 2020, cu biroul electoral, tel.
(0941) 507-4444.
În duminica votului, vă rugăm să aveți la dumneavoastră, pe lângă buletinul de identitate,
pașaportul sau cartea de identitate și înștiințarea asupra alegerilor.
Dacă doriți să votați pe bază de vot prin corespondență sau doriți să votați la o altă secție
de vot (sală de vot) a orașului Regensburg aveți nevoie de o carte de alegător. Pentru
obținerea acesteia este necesar să depuneți o cerere.

