
Veniți să vă 
votați 
reprezentanții 
în alegerile 
locale. Și vocea 
dumneavoastră 
poate să fie 
auzită!

Cum se procedează?

Sunteți cetățean/
cetățeancă UE și 
aveți rezidență 
temporară sau 
permanentă în 
Republica Cehă?

Ați obținut 
de curând 
cetățenia 
cehă?

Contează 
pentru 
dumneavoas
tră calitatea 
orașului în 
care locuiți?

Pot vota la alegerile locale toți 
cetățenii cehi cu vârsta de peste 18 
ani și cetățenii statelor membre ale 
Uniunii Europene cu vârsta de peste 
18 ani care au rezidență temporară 
sau permanentă în Republica Cehă.

Cetățenii celorlalte țări nu 
beneficiază de acest drept.

pe 23 septembrie 
2022 

(14:00-22:00)

&

pe 24 septembrie 
2022 

(8:00-14:00)

Nu uitați să aveți la dumneavoastră 
un act de identitate valabil (carte de 
identitate sau pașaport) și cetățenii 
UE trebuie să aibă și un document 
de atestare a rezidenței temporare 
sau permanente pe teritoriul 
Republicii Cehe.

Mai multe informații găsiți pe pagina 
Ministerului de Interne 
al Republicii Cehe. 

Sunt cetățean/cetățeancă UE, 
am rezidență temporară sau 
permanentă în Republica 
Cehă, și votez pentru prima 
dată:

Am obținut de curând 
cetățenia cehească și votez 
pentru prima dată:

1. Solicitați la primăria sectorului 
orașului în care locuiți să vă 
înregistreze pe lista anexă în 
baza de date a alegătorilor (cel 
mai târziu pe 21.9.2022). Să 
aveți la dumneavoastră cartea de 
identitate și documentul de 
rezidență pe teritoriul Republicii 
Cehe.

1.Nu este nevoie să vă înscrieți 
pe lista de alegători.

2. Secția de votare la care vă puteți duce să votați o găsiți după adresa 
de rezidență în lista care este făcută publică pe pagina de web a 
primăriei comunei, orașului sau sectorului orășenesc în care locuiți. 
Buletinele de votare le veți primi prin poștă sau le puteți obține direct la 
secția de votare.

3. Puteți vota pentru reprezentantul comunei, orașului, sau și al 
sectorului orășenesc (de ex. al Pragăi). Depinde de locul dumneavoastră 
de rezidență.

Dacă aveți nevoie de ajutor, 
puteți să vă adresați angajaților 
interculturali.

Dacă locuiți în Praga 11, Praga 
10, sau Praga 6, puteți să votați 
și la alegerile pentru Senat. 
Buletinele de vot pentru alegerile 
reprezentanților locali sunt de 
culoarea gri, buletinele de vot 
pentru alegerile reprezentanților 
din Senat sunt de culoarea 
galbenă.

https://www.mvcr.cz/volby/clanek/pro-volice-jsem-cizinec-for-foreigners-jsem-cizinec-for-foreigners.aspx
https://www.mvcr.cz/volby/clanek/pro-volice-jsem-cizinec-for-foreigners-jsem-cizinec-for-foreigners.aspx
https://metropolevsech.eu/cs/kontakty/seznam-interkulturnich-pracovniku/
https://metropolevsech.eu/cs/kontakty/seznam-interkulturnich-pracovniku/

