361 de candidaţi la alegerile minoritare locale româneşti din Ungaria
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Luni, 9 septembrie, la ora 16.00 s-a încheiat perioada de depunere a candidaturilor pentru
alegerile minoritare locale din 13 octombrie 2019, iar până în 10 septembrie, ora 16.00, a fost
termenul de depunere a listelor teritoriale, judeţene şi pe ţară. Cinci organizaţii de desemnare
au depus liste cu candidaţi la alegerile româneşti: Alianţa pentru Românii din Ungaria
(preşedinte: Traian Kreszta), Asociaţia Românilor din Micherechi (preşedinte: Mihai Ardelean),
Asociaţ ia Română din Budapesta (preşedinte: Roxin Anna), Asociaţia Românilor din Aletea
(preşedinte: Vasile Botaş) şi Uniunea Democrată Româno-Maghiară (preşedinte: Papp Zoltán),
scrie Foaia Românească preluată de Romanian Global News.

În total, în luptele electorale româneşti s-au înscris 361 de candidaţi la alegerile locale.

S-au iniţiat alegeri teritoriale în Budapesta şi în judeţele Bichiş, Ciongrad, Bihor şi Pesta. Până
marţi, la ora 12.00 (ora încheierii ediţiei noastre) au fost depuse liste româneşti pe ţară de către
Alianţa pentru Românii din Ungaria (20 de candidaţi) şi Asociaţia Română din Budapesta (30 de
candidaţi). Listele candidaţilor români la alegerile locale, teritoriale şi pe ţară le vom putea
publica numai în numărul viitor al Foii româneşti, după ce acestea vor fi aprobate de către
comisiile electorale şi publicate, ca date definitive, pe pagina Biroului Electoral Naţional: www.v
alasztas.hu

Procedura votării

Confirmaţi-vă identitatea cu buletinul de identitate, paşaportul sau permisul de conducere
valabil, şi prezentaţi-vă cardul de rezidenţă. Scrieţi-vă semnătura pe listele de înregistrare.
Întrucât sunteţi cetăţean de naţionalitate cu drept de vot, semnaţi şi registrul naţionalităţilor.
Preluaţi buletinele de vot şi plicul ştampilate în faţa Dumneavoastră, şi cu acestea intraţi într-o
cabină de vot liberă. Completaţi buletinele de vot, după care puneţi-le în plic. Buletinele de vot
albe se pun în plicul alb, buletinele verzi se introduc în plicul verde. Plicul verde trebuie
neapărat lipit! Plicul se introduce în urna de vot. Plicurile alb şi verde introduceţi-le în urna de
vot.
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Ziua alegerilor: 13 octombrie 2019 Se poate vota între orele 6.00 şi 19.00 Înscrierea în registrul
naţionalităţilor se poate face până în ziua de 27 septembrie 2019.
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