DUMINICĂ 26 MAI 2019

În Piemonte se votează noul Președinte al Consiliului Regional, Consilierii
acestuia şi reprezentanţii în Parlamentul European.

IO
VOTO

CUM SE VOTEAZĂ?
cine poate vota
Au dreptul la vot cetătenii italieni majori şi cetătenii ai Uniunii Europene cu reşedintă în
Piemonte şi înscriși pe listele electorale ale municipiului de reședintă (termenul-limită este
data de 25 februarie 2019).

LA DEMOCRAZIA
HA BISOGNO
DI TUTT*

cartea de alegător
Cartea de alegător, odată eliberată, este trimisă acasă alegătorilor.
În cazul neconsemnării: cartea de alegător poate ﬁ retrasă de la biroul electoral începând cu data de 20
mai. Înafară de persoana interesată, aceasta poate ﬁ retrasă de către un familiar coabitant cu un act de
identitate în curs de valabilitate.
În cazul pierderii: alegatorul poate cere eliberarea unui duplicat a cărţii de alegător, pe baza declarației
pe propria răspundere a solicitantului.
În cazul deteriorării: alegătorul poate cere eliberarea unui duplicat a cărţii de alegător, restituind cartea
deteriorată.
Când toate spațiile sunt completate: alegătorul poate solicita emiterea unei noi cărţi de alegător.
Cererea de reînnoire a cărţii de alegător se depune la birourile electorale ale municipiilor de reședință,
care sunt deschise între orele 9:00 și 18:00 în cele două zile care preced ziua votului și pentru întreaga zi
de votare din 26 mai, între orele 7:00 și 23:00.

Birouri unde poţi retrage cartea de alegător
UFFICIO SERVIZIO ELETTORALE (Birou Serviciul Electoral) Corso Valdocco, 20 - tel.011.01125245 011.01125229
> Orar: programul de lucru cu publicul este de luni până joi, de la ora 8.15 la ora 15.00 şi vinerea de la ora
8.15 la ora 13.50

Cu ce documente poţi vota
Pentru a exercita dreptul de vot, actele de identitate valabile sunt: cartea de identitate, paşaportul, şi
permisul de conducere.

ALEGERI PENTRU
PREȘEDINTELE
CONSILIULUI ȘI
CONSILIERII
REGIUNII PIEMONT
Si può esprimere il
proprio voto in 4 modi
diversi:

1

. VREAU SĂ VOTEZ DOAR
CANDIDATUL PREȘEDINTE

PRESIDENTE

2

. VREAU SĂ VOTEZ
CANDIDATUL PREȘEDINTE ȘI
SĂ SUSȚIN O LISTĂ ASOCIATĂ
PRESIDENTE

PRESIDENTE

3.

VREAU SĂ VOTEZ
CANDIDATUL PREȘEDINTE, DAR
ȘI UN CONSILIER REGIONAL
consigliere
PRESIDENTE

PRESIDENTE

4.

“VOT SEPARAT”, VREAU SĂ VOTEZ
UN CANDIDAT PREȘEDINTE, DAR ȘI UN
CONSILIER AL UNEI ALTE LISTE

PRESIDENTE
PRESIDENTE

PRESIDENTE
consigliere

ALEGERI
PENTRU
PARLAMENTUL
EUROPEAN

POATE EXPRIMA, DE ASEMENEA,
VOTURI PREFERENȚIALE,
INDICÂND PÂNĂ LA 3 CANDIDAȚI
DIN ACEEAŞI LISTĂ
donna

LISTA 1

uomo

LISTA 2

donna

În cazul preferințelor multiple exprimate, acestea trebuie să se refere la
candidați de sex diferit. În caz contrar for ﬁ anulate cea de-a doua și a cea
de-a treia preferință.

www.generazioneponte.com

