
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL SIBIU 

 
O R D I N 

privind stabilirea dimensiunii ştampilelor de control ale biroului electoral de 
circumscripţie judeţeană şi ale secţiilor de votare, care vor fi folosite  

la referendumul național pentru revizuirea Constituției  
din zilele de 6 și 7 octombrie 2018 

 
PREFECTUL JUDEŢULUI SIBIU,  
În baza referatului nr. 13086/21.09.2018 al Serviciului Financiar, Resurse Umane şi  

Administrativ,  prin care se propune emiterea unui ordin privind privind stabilirea dimensiunii 
ştampilelor de control ale  biroului electoral de circumscripţie judeţeană şi ale secţiilor de votare, 
care vor fi folosite la referendumul național pentru revizuirea Constituției din zilele de 6 și 7 
octombrie 2018, 

Având în vedere prevederile art. V alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
86/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea 
referendumului, precum şi pentru unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a 
referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei, 

În conformitate cu prevederile Anexelor nr. 2 şi nr. 3 ale Hotărârii Autorităţii Electorale 
Permanente nr. 440/2018 pentru aprobarea modelelor ştampilelor care vor fi folosite la 
referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018, precum şi a 
normativelor privind numărul ştampilelor cu menţiunea "VOTAT", 

În temeiul art. 26 alin. (1) din Legea  nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
            emite următorul, 

 

O R D I N : 
 

Art.1.- Se stabileşte diametrul de 30 mm, ca dimensiune pentru confecţionarea 
ştampilelor de control ale biroului electoral de circumscripţie judeţeană şi ale secţiilor de votare, 
care vor fi folosite la referendumul național pentru revizuirea Constituției din zilele de 6 și 7 
octombrie 2018. 

Art.2.- Direcţia Verificarea Legalităţii, Contencios şi Relaţii Publice va asigura 
comunicarea prezentului ordin, cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestuia se însărcinează 
Serviciul Financiar, Resurse Umane şi  Administrativ. 

 
 
 
 

 

P R E F E C T, 
Adela – Maria Muntean 

 
 
 
 
 
 

 

Sibiu, în 21.09.2018                    
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