A VOTA ESTE

DREPTUL DUMNEAVOASTRĂ
Alegerile municipale vor avea loc în data de 28 mai 2023.
Dacă aveți vârsta peste 18 ani, votul dvs.este fundamental deoarece la aceste alegeri se decide care persoane vor
alcătui Consiliile Locale pentru următorii patru ani.
Persoanele candidate alese vor lua decizii pentru a oferi servicii și politici publice importante, pentru bunăstarea și calitatea vieții noastre; precum serviciile sociale, ocuparea forței
de muncă, egalitatea, integrarea în ceea ce privește imigrația,
cooperarea pentru dezvoltare sau tineret.

VOTEAZĂ!

Înscrieți-vă la Registrul
Electoral al Persoanelor
Rezidente Străine (CERE)

A VOTA ESTE

VOTEAZĂ!

DREPTUL DUMNEAVOASTRĂ
Cetăţeni din

ȚĂRI ALE UNIUNII EUROPENE

(inclusiv Elveția și Liechtenstein)
Dacă v-ați exercitat deja dreptul de vot înainte, nu trebuie să face-ți nimic
pentru că sunte-ți deja în evidența electorală.
DACĂ NU AȚI VOTAT NICIODATĂ și doriți să o face-ți, este esențial să vă
înscrie-ți în registrul electoral înainte de data de 30 ianuarie 2023, iar
pentru aceasta aveți nevoie de:
⎯ Formularul de la registrul populației din municipiul de reședință.
⎯ Exprimarea intenței de vot la alegerile municipale o pute-ți realiza
prin Internet- https://sede.ine.gob.es la Primăria din localitatea de
reședință, completând formularul disponibil în pagina Web menționată, ori prin poștă răspunzând notificării primite de la OCE (Oficiul de
Registrului Electoral).
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DREPTUL DUMNEAVOASTRĂ
Cetăţeni din
ȚĂRI DIN AFARA UE CU ACORD
(Bolivia, Capul Verde, Chile, Columbia, Coreea, Ecuador, Islanda, Norvegia, Noua
Zeelandă, Paraguay, Peru, Regatul Unit al Marii Britanii sau Trinidad și Tobago)

Dacă sunteți cetățean al acestor țări, pentru a vă exercita dreptul de vot,
trebuie să vă exprimați intenția de vota în fiecare proces electoral, deoarce nu se meține înscrierea în registrul electoral.
Prin urmare, este esențial să vă înscrieți în registrul electoral în perioada
01 decembrie 15 ianuarie 2023, iar pentru aceasta aveți nevoie de:
⎯ Formularul de la registrul populației din municipiul de reședință.
⎯ Permis de ședere în Spania.
⎯ Să fi locuit legal în Spania timp de 5 ani (3 ani în cazul Norvegiei și Marea Britanie).
OCE (Oficiul Registrului Electoral), dacă îndepliniți aceste cerințe, vă va
trimite o comunicare prin care vă va informa despre procesul de exprimare a intenției de vot și un formular de cerere. Acolo se va explica
procedura de solicitare (prin poștă sau electronic).
În cazul în care nu ați primit scrisoarea de la OCE, vă puteți înregistra: Telematic, accesând https://sede.ine.gob.es (veți avea nevoie de un certificat digital). În primăria municipiului dumneavoastră de reședință.

