
    

  

   

 

 

  

  

   

      

  

   

 

 

   

  

 

 

   

 

   

 

    

  

  

 

 

 

    

 

     

 

    

 

   

    

     

Pentru a vota la o secție de votare, aveți nevoie de un document de identitate cu poză 

Ulterior deciziei luate de guvern, pentru a putea vota la următoarele alegeri care vor avea loc în plan 
local în ziua de joi, 4 mai 2023, va trebui să prezentați un act de identitate cu poză. 

Veți putea folosi un document expirat de identitate dacă puteți fi în continuare recunoscut(ă) în poză. 

Tipuri acceptate de acte de identitate cu poză 

• Pașaport 
• Permis de conducere (inclusiv permisul provizoriu) 

• Dovadă a vârstei – carte de identitate cu semn Dovadă a Planului privind standardele de 
vârstă (PASS – Proof of Age Standards Scheme) 

• Deplasare locală – Abonamentul de autobuz al persoanei vârstnice și Abonamentul de 

autobuz al Persoanei cu dizabilități 

Nu aveți document de identitate cu poză? Depuneți cerere pentru document de identitate gratuit 

al votantului 

Depuneți cerere pentru Certificatul de autoritate al votantului (Voter Authority Certificate) înainte 

de ziua de marți, 25 aprilie. 

Dacă nu ați obținut unul din tipurile acceptate de document de identitate cu poză, puteți depune 

cerere pentru Certificatul gratuit de autoritate al votantului online la adresa voter-authority-

certificate.service.gov.uk. 

Puteți completa un formular de cerere pe hârtie pe care să-l trimiteți Serviciilor electorale: Electoral 

Services, PO Box 634, Barnsley, S70 9GG. Pentru a solicita un astfel de formular, luați legătura cu 

Serviciile electorale la numărul de telefon 01226 773 070. 

Puteți depune de asemenea cerere personal vizitând Barnsley Town Hall, Church Street, Barnsley, 

S70 2TA. 

Alte modalități de a vota 

Prin poștă 

Nu este necesar să furnizați un document de identitate cu poză pentru a vota prin poștă 

Va trebui să completați un formular de cerere de votare prin poștă și trebuie să vă asigurați că acesta 

ajunge la Serviciile noastre electorale până la orele 5pm în ziua de marți, 18 aprilie. 

Veți primi în poștă un buletin de vot. Completați acest buletin de vot și returnați-l nu mai târziu de 

orele 10pm în ziua de joi, 4 pai. 

Prin reprezentant (să permiteți unei persoane în care aveți încredere să voteze în numele dvs.) 

Va trebui să completați un formular de cerere pe care să-l trimiteți Serviciilor noastre electorale nu 
mai târziu de orele 5pm în ziua de marți, 25 aprilie. 



  

 

 

     

 

  

  

 

 

  

 

       

 

  

 

      

Persoana aleasă de dvs. să voteze în numele dvs. va trebui să meargă la secția dvs. de votare și va 

trebui să-și prezinte propriul document de identitate cu poză. 

Înregistrați-vă pentru a vota 

Înregistrați-vă până la orele 11:59pm în ziua de luni, 17 aprilie 

Pentru a putea vota, trebuie să vă asigurați că v-ați înregistrat. Procesul de înregistrare durează doar 

cinci minute și nu aveți nevoie decât de Numărul dvs. de asigurare națională (National Insurance 

Number). Dacă nu știți sigur dacă v-ați înregistrat sau ați dori să vă actualizați datele personale, luați 

legătura cu Serviciile noastre electorale la adresa de email electoralservices@barnsley.gov.uk. 

Unde puteți afla mai multe detalii? 

Informații suplimentare privind tipurile acceptate de document de identitate cu poză și documentul 
de identitate gratuit al votantului pot fi consultate pe site-ul web al Comisiei Electorale 

electoralcommission.org.uk sau există posibilitatea de a apela linia lor de asistență la numărul de 

telefon 0800 328 0280 sau se poate scana codul QR. 

Dacă dvs. sau orice persoană pe care o cunoașteți aveți nevoie de sprijin în ceea ce privește cerința 

actului de identitate al noului votant, Comisia Electorală a creat resurse personalizate (disponibile de 

la electoralcommission.org.uk sau prin email electoralservices@barnsley.gov.uk), pentru: 

•  Persoane oarbe și cu deficiențe de vedere   
•  Persoane cu dizabilități  
•  Comunități de țigani, rromi și nomazi  

•  Informații în format ușor de citit   
•  Persoane vârstnice  

•  Persoane care se confruntă cu lipsa unui adăpost   
•  Persoane înregistrate să voteze sub protecția anonimatului   
•  Persoane trans și  non-binare  
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