
 

 

6 MAI 

2021 

ALEGERI PENTRU 
PRIMARUL LONDREI ȘI 
ADUNAREA LONDREI 

Marcați data în jurnal. 
Din nou.
Londra votează în 6 mai 2021. Accesați 
londonelects.org.uk pentru a afla 
cum puteți participa

Spuneți-vă cuvântul.
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Pe data de 6 mai 2021, locuitorii din Londra pot vota pentru primarul 
Londrei și pentru cei 25 de membri ai Adunării Londrei. 

Responsabilitatea primarului este de a face Londra un loc mai bun 
pentru toate persoanele care o vizitează, care locuiesc sau muncesc în 
oraș. 

Aceasta include dezvoltarea politicilor, stabilirea bugetelor, supervizarea 
programelor majore și promovarea Londrei în jurul lumii - toate 
conform viziunii primarului și în interesul Londrei și al locuitorilor săi. 

Adunarea Londrei este formată din 25 de membri, dintre care 11 
reprezintă întreaga capitală, iar 14 sunt aleși de circumscripțiile Londrei. 

Adunarea acționează ca ochii și urechile locuitorilor Londrei la primărie. 
Membrii verifică activitatea primarului examinând strategiile, deciziile și 
acțiunile primăriei pentru a se asigura că acestea sunt în interesul public.

CÂND SĂ VOTAȚI
Pe 6 mai 2021, secțiile de votare vor fi deschise în intervalul orar 7:00 - 
22:00. Trebuie să încercați să ajungeți la timp pentru a vă depune votul.

Dacă votați prin poștă, veți primi buletinele de vot înainte de alegeri. 
Trebuie să vă asigurați că le înapoiați până la ora 22:00 pe data de 6 mai 
2021.

CINE POATE VOTA
Puteți vota dacă:

aveți vârsta de 18 ani sau mai mult pe data de 6 mai 2021;
sunteți cetățean britanic, al UE sau cetățean eligibil al 
Commonwealth-ului care trăiește în Londra;
vă înregistrați la vot până pe data de 19 aprilie 2021.

Vă puteți înregistra la vot la adresa www.gov.uk/register-to-vote sau 
contactați consiliul local.

www.gov.uk/register-to-vote
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UNDE SĂ VOTAȚI
Există trei modalități prin care puteți vota.

1 La secția dumneavoastră de votare:

Înainte de 6 mai, veți primi un „card de votare” cu datele secției 
dumneavoastră de votare.
Puteți vota doar la secția de votare indicată pe acest card.
Personalul de la secția de votare vă poate ajuta să înțelegeți 
buletinele de vot, dacă este necesar.
Nu trebuie să luați cu dumneavoastră cardul de votare la secția de 
votare, dar acesta va fi de ajutor personalului.

La ce să vă așteptați la secția de votare:

Secțiile de votare vor fi locuri sigure pentru a vota pe data de 6 
mai. Nu votați în persoană dacă nu vă simțiți bine. Iată ce trebuie să 
faceți pentru a fi în siguranță, dumneavoastră și ceilalți:

purtați o mască facială dacă nu dețineți o scutire medicală;
curățați-vă mâinile - vor fi disponibile dezinfectante;
respectați distanțarea socială și sistemele cu sens unic;
aduceți-vă propriul pix sau stilou.

Pentru cele mai recente informații despre COVID-19 
și alegeri, vizitați site-ul web London Elects la adresa 
www.londonelects.org.uk/Covid 

Dacă nu puteți merge la secția de votare în persoană, vă puteți 
înregistra ca să votați prin poștă sau prin împuternicit.

www.londonelects.org.uk/Covid
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Prin poștă:2 

Buletinele dumneavoastră de vot vă vor fi trimise cu o 
săptămână înainte de ziua alegerilor.
Marcați voturile și trimiteți-le înapoi astfel încât să ajungă 
înainte de ora 22:00 pe data de 6 mai 2021.
Nu uitați să completați declarația de securitate cu semnătura și 
data nașterii.
Dacă nu trimiteți voturile înapoi la timp, acestea nu vor fi luate 
în considerare.
Dacă ați uitat să le trimiteți prin poștă, puteți duce la secția de 
votare votul poștal completat, în plicul furnizat.

Termenul limită pentru noi înscrieri la votul prin poștă și 
pentru modificări aduse voturilor existente prin poștă sau prin 
împuternicit este 20 aprilie 2021, ora 17:00.
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Utilizarea unui împuternicit:3 

Dacă nu puteți ajunge la secția de votare, puteți ruga pe cineva 
de încredere să fie împuternicitul dumneavoastră.
Acest lucru înseamnă că poate vota în numele dumneavoastră, 
dar va trebui să-i spuneți pe cine doriți să votați.

Termenul limită pentru primirea noilor înscrieri la votul prin 
împuternicit (nu împuternicit prin poștă sau împuterniciți de 
urgență) este 27 aprilie 2021, ora 17:00. 

Termenul limită pentru primirea înscrierilor la votul prin 
împuternicit de urgență este 6 mai 2021, ora 17:00.

Aflați mai multe pe londonelects.org.uk
@LondonElects
#LondonVotes
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CUM SĂ VOTAȚI
Vi se vor oferi 3 buletine de votare:

Primarul Londrei (buletinul de vot roz):

Aveți 2 opțiuni pentru primarul Londrei.
Marcați cu [X] prima alegere în coloana A.
Marcați cu [X] o a doua alegere diferită în 
coloana B.
Trebuie să faceți o primă alegere, altfel votul 
dvs. nu va fi luat în considerare.
Fiecare vot trebuie să fie pentru un candidat 
diferit.

Reprezentantul circumscripției în Adunarea 
Londrei (buletin de votare galben):

Alegeți cine doriți să reprezinte regiunea dvs. 
locală în Adunarea Londrei.
Votați doar un singur candidat. 
Marcați cu [X] lângă alegerea dvs.

Reprezentantul întregii Londre în Adunarea 
Londrei (buletin de votare portocaliu):

Alegeți cine doriți să reprezinte întreaga 
regiune a Londrei în Adunarea Londrei.
Votați doar o dată. 
Marcați cu [X] lângă alegerea dvs.



 
 

MAI MULTE INFORMAȚII

În aprilie 2021, toate persoanele înregistrate la vot în Londra vor 
primi un manual de alegeri. Acesta va enumera toți candidații la 
Adunarea Londrei, va include mini-manifeste de la candidații pentru 
primărie ce aleg să aibă unul și vă va oferi informații esențiale despre 
unde și cum să votați. Așteptați-l să apară în cutia poștală.

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați:
info@londonelects.org.uk

Pentru cele mai recente informații despre COVID-19 
și alegeri, vizitați site-ul web London Elects la adresa
www.londonelects.org.uk/Covid

www.londonelects.org.uk/Covid



