
 

Ghid pentru vot - Alegeri locale 

 

Știați că orice persoană în vârstă de 16 ani și peste, care locuiește legal în 

Swansea, poate vota la viitoarele alegeri locale?  

 

Ce este administrația locală? 

Administrația locală sau "autoritatea locală" din Swansea este orașul și județul 
Swansea (Consiliul Swansea). Consiliul Swansea este condus de consilieri, care 
sunt aleși în cadrul alegerilor locale. Aceștia sunt cunoscuți sub numele de "membri 
ai Consiliului".  

Membrii Consiliului acționează în numele locuitorilor din Swansea, luând decizii 

privind serviciile locale, bugetele și nivelul general al serviciilor consiliului. 

 

Alegeri locale pe 5 Mai 2022 

La 5 Mai 2022, locuitorii din Swansea vor vota pentru cei care vor fi aleși în funcția 

de membri ai Consiliului. Aceasta va fi prima dată când persoanele cu vârste de 16 și 17 

ani și mulți cetățeni străini care locuiesc în mod legal în Swansea pot vota la alegerile locale. 

Vor fi aleși 75 de membri ai Consiliului. Fiecare consilier este ales pentru a 
reprezenta o anumită zonă, numită și "circumscripție electorală". Swansea va fi 
împărțită în 32 de zone/compartimente. Astfel, unele circumscripții vor avea mai mult 
de un membru al Consiliului care le va reprezenta.  

Unele zone din Swansea au, de asemenea, un "consiliu comunitar". Consiliile 
comunitare sunt organizații voluntare conduse de locuitorii locali sau de "consilieri 
comunitari". Aceștia sunt responsabili de furnizarea unei game largi de servicii și de 
asigurarea și întreținerea facilităților locale. În aceste zone vor avea loc, de 
asemenea, alegeri pentru consiliile comunitare.  

Dacă locuiți într-o zonă din Swansea în care există un consiliu comunitar, atunci veți 
avea două buletine de vot: 

• unul pentru a vota pentru un consilier care să vă reprezinte zona în Consiliul 
Swansea 

• unul pentru a vota un consilier comunitar care să vă reprezinte zona în 
consiliul comunitar.  

 

 



 

Why do the Local Government Elections Matter? 
 
Membrii aleși ai Consiliului vor acționa în numele comunității dumneavoastră, luând 
decizii privind serviciile locale, bugetele și la nivelul general al serviciilor consiliului. 
Acestea sunt servicii care au un impact direct asupra locuitorilor din Swansea, cum 
ar fi serviciile sociale sau educația.   
 

Cine poate vota la alegerile locale? 

Următorii cetățeni pot vota la alegerile pentru consiliul local din Swansea: 

• Cetățean britanic sau irlandez 

• Cetățean al Commonwealth-ului care are permisiunea de a intra sau de a 

rămâne în Regatul Unit sau care nu are nevoie de o astfel de permisiune 

• Cetățean străin care are permisiunea de a intra sau de a rămâne în Regatul 

Unit sau care nu are nevoie de o astfel de permisiune 

• Cetățean al Uniunii Europene 

Pentru a vota la alegerile locale, trebuie să fiți: 

• înregistrat pentru a vota, 

• în vârstă de cel puțin 16 ani în ziua alegerilor,  

• cu domiciliul în Țara Galilorin Wales  

• și nu sunteți exclus din punct de vedere legal de la vot. 

Vă rugăm să rețineți: pentru a vota la viitoarele alegeri locale din 05 Mai 2022, 

trebuie să vă înregistrați pentru a vota până joi, 14 Aprilie 2022.  

  



Cum mă înregistrez pentru vot? 

Înregistrare online - www.gov.uk/register-to-vote  

• Trebuie să aveți cel puțin 14 ani sau peste pentru a vă înregistra pentru a vota 

la alegerile pentru consiliile locale din Țara Galilor. 

Vi se va cere numărul de asigurare națională, dar vă puteți înregistra în continuare 

dacă nu aveți unul. 

De obicei, înregistrarea pentru vot durează aproximativ 5 minute. Există 

ghiduri pas cu pas pentru a vă ajuta să completați formularul online; aceste 

ghiduri sunt traduse în mai multe limbi și pot fi găsite pe site-ul web al 

Consiliului Swansea, dând clic aici. 

 

Înregistrare prin poștă: 

Puteți completa un formular de înregistrare pe format hârtie și îl puteți trimite prin 

poștă la Electoral Services Team (Echipa de servicii electorale) din cadrul Consiliului 

Swansea, la adresa de mai jos. Pentru a descărca și tipări acest document, dați click 

aici. 

Electoral Services  
Room 216 
Guildhall 
Swansea 
SA1 4PE 
United Kingdom 
Email: elections@swansea.gov.uk 
 

 

Înregistrare prin telefon: 

Vă puteți înregistra prin telefon, sunând la echipa de servicii electorale la numărul de 

telefon de mai jos. 

 

Numărul de telefon al serviciilor electorale: 01792 636123 
 

Vă rugăm să rețineți: Vă puteți înregistra pentru a vota prin telefon numai în 

limba engleză sau galeză. Nu există niciun alt serviciu de traducere pentru 

înregistrarea la vot prin telefon. 

 

 

 

 

 

 

http://www.gov.uk/register-to-vote
http://www.swansea.gov.uk/registertovote
mailto:Email:%20elections@swansea.gov.uk


Cum pot vota? 

Votați în persoană: 

La secția dumneavoastră de votare 

Atunci când votați personal, mergeți la secția de votare care v-a fost alocată în 

funcție de adresa din registrul electoral. 

Înainte de a merge la vot, verificați unde se află secția de votare. E posibil să nu fie 

cea mai apropiată de locul în care locuiți și s-ar putea să se fi schimbat de când ați 

votat ultima dată. Trebuie să mergeți la secția de votare care v-a fost alocată și nu 

puteți merge la o altă secție de votare, de exemplu, în apropierea locului de muncă. 

Secția de votare se va afla pe buletinul de vot, pe care îl veți primi prin poștă cu 

câteva săptămâni înainte de ziua votului. 

 

Votul prin poștă 

Dacă știți că nu veți putea ajunge la secția de votare în ziua votului, puteți vota prin 

corespondență. 

Puteți solicita votul prin corespondență pentru că sunteți plecat în vacanță sau 

pentru că programul de lucru nu vă permite să ajungeți la secția de votare. Puteți, de 

asemenea, să alegeți să votați prin corespondență, pur și simplu pentru că este mai 

convenabil pentru dumneavoastră. 

Vi se va trimite un buletin de vot prin corespondență înainte de alegeri.  

Puteți descărca formularul de cerere pentru votul prin corespondență dând click aici. 

 

Vot prin procură 

Să cereți unei persoane de încredere să voteze în numele dvs. 

Dacă știți că nu veți putea ajunge la secția de votare în ziua votului, puteți cere unei 

persoane de încredere să voteze în locul dumneavoastră. Acest lucru se numește 

vot prin procură, iar persoana care vă exprimă votul este adesea numită 

reprezentantul dumneavoastră. 

Persoana care votează în numele dvs. poate merge la secția de votare pentru a vota 

sau poate solicita să voteze în locul dvs. prin corespondență. 

Pentru a solicita un vot prin procură, trebuie să completați un formular și să precizați 

motivul pentru care nu puteți ajunge personal la secția de votare. 

Acest lucru se poate datora faptului că veți fi în vacanță sau că aveți o problemă 

fizică care vă împiedică să ajungeți la secția de votare în ziua votului. 

Dacă v-ați mutat, va trebui să completați o nouă cerere de vot prin procură.  



Un vot prin procură pentru o anumită alegere 

Utilizați acest formular pentru a solicita un vot prin procură pentru o anumită alegere. 

Acest lucru se poate datora faptului că sunteți în vacanță sau că sunteți plecat la 

serviciu pentru o viitoare zi de votare. Descărcați formularul făcând clic aici 

Un vot prin reprezentare permanentă sau pe termen lung 

Utilizați unul dintre aceste formulare dacă nu veți putea merge la secția de votare în 
viitorul apropiat sau pentru o perioadă lungă de timp. 

• Formularul pe care trebuie să îl completați depinde de motivul pentru care 
aveți nevoie de un vot prin reprezentare. 

• Aveți o dizabilitate (PDF) 

• Sunteți plecat pentru un curs educațional (PDF) 

• Sunteți plecat în interes de serviciu (PDF) 

• Sunteți înregistrat ca alegător în străinătate (PDF) 

• Lucrați în străinătate pentru British Council sau ca funcționar al Coroanei 
(PDF) 

• Prestați serviciul militar în străinătate în cadrul forțelor armate (PDF) 
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