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Data dvs. de naştere (ZZ LL AAAA)

        

Dacă nu vă cunoaşteţi data nașterii, vă rugăm să bifaţi dacă aveţi:

 Mai puţin de 18 ani    Între 18 şi 70 de ani    Mai mult de 70 de ani

Numele şi adresa dvs. 
Prenumele  
  

Numele
 

Adresa dvs. 

       Codul poştal

Locuiţi la o altă adresă? 

 Nu    Da

Dacă am tipărit informaţii incorecte, 
vă rugăm să tăiaţi şi să scrieţi 
informaţiile corecte. 

 Dacă locuiţi şi la o altă adresă,  
nu ne-o indicaţi în acest moment, 
însă vă putem solicita mai multe 
informaţii mai târziu.

V-aţi mutat în ultimele 12 luni?
 Nu     Da

Dacă răspunsul este afirmativ, vă rugăm să indicaţi orice adresă la care aţi 
locuit anterior în ultimul an. 

       Codul poştal

Dacă adresa respectivă a fost în străinătate, aţi fost înregistrat în Marea 
Britanie ca alegător aflat în străinătate?

 Nu     Da

V-aţi schimbat numele în ultimele 12 luni?
 Nu     Da

Dacă răspunsul este afirmativ, vă rugăm să indicaţi numele anterior. 

Vă rugăm să specificaţi data la care v-aţi schimbat numele (ZZ LL AAAA).

        

 De exemplu, poate v-aţi căsătorit.

Vizitaţi  
website-ul

Puteţi completa acest formular la  
www.gov.uk/register-to-vote

Formular de înregistrare individuală 
 

Înregistraţi-vă pentru a vota 
Cu acest formular se poate înregistra pentru a vota numai o 
singură persoană. 
Folosiţi cerneală neagră şi scrieţi cu MAJUSCULE sau vizitaţi 
website-ul www.gov.uk/register-to-vote

Nu vă cunoaşteţi data naşterii cu 
exactitate? 
Vă rugăm să indicaţi data naşterii 
pe care aţi menţionat-o pe alte 
documente oficiale (de exemplu pe 
paşaport sau permisul de conducere), 
sau bifaţi una dintre căsuţe.
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Datele de contact 
Numărul/numerele de telefon 

Adresa de e-mail (dacă deţineţi una) cu MAJUSCULE 

Nu sunteţi obligat să ne furnizaţi 
datele dvs. de contact, dar, făcând 
acest lucru ne veți ajuta dacă va fi 
necesar să luăm legătura cu dvs. cu 
privire la procesul de înregistrare.  

Naţionalitatea dvs. 

       

Dacă aveţi mai multe naționalități, 
vă rugăm să le menţionaţi pe toate. 
Vă puteţi înregistra pentru a vota 
în Marea Britanie numai dacă aveţi 
permis de şedere. Înainte de a vă 
include în registrul electoral, vă 
putem verifica statutul de imigrare la 
Home Office .

Declaraţie
Declar pe propria răspundere că informaţiile conţinute în acest formular 
sunt adevărate. Înţeleg că informaţiile pe care le-am furnizat în cadrul 
acestui formular vor fi folosite pentru registrul electoral.
Înţeleg că, dacă nu fac o cerere de înregistrare atunci când mi se solicită 
acest lucru, sunt pasibil de o amendă de 80 £.
Înţeleg că declararea cu bună ştiinţă de informaţii false în acest formular 
constituie infracţiune şi că sunt pasibil de o amendă de până la 5000 £  
şi/sau o pedeapsă cu închisoarea de până la şase luni.  
Semnătura  Data (ZZ LL AAAA)

   

Acum semnaţi şi 
trimiteţi-ne formularul 
înapoi 
Expediaţi formularul semnat în plicul 
pretimbrat – sau la adresa menţionată 
la pagina 1 a acestui formular. 

Registrul public 
  Nu doresc ca numele şi adresa mea să fie incluse în registrul public.

Mai multe informaţii despre registrul 
public se găsesc la pagina 4 a 
acestui formular.
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Nu puteţi vota personal? 
Dacă nu vă puteţi deplasa personal la secţia de votare în ziua votului, vă 
rugăm să alegeţi modalitatea în care doriţi să votaţi şi vă vom trimite un 
formular. 

 Prin poştă 

 Prin reprezentant (cineva care să voteze în numele dvs.) 

Puteţi descărca un formular de cerere 
şi de la www.aboutmyvote.co.uk.

Numărul dvs. de asigurare naţională
Îl puteţi găsi pe fluturaşul de salariu sau în înştiinţările oficiale referitoare 
la impozite, pensii sau beneficii.  

Nu vă cunoaşteţi data naşterii, naţionalitatea sau  
numărul de asigurare naţională?
Vă rugăm să specificaţi motivul.  
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Dacă nu ne puteţi specifica 
numărul de asigurare naţională, vă 
putem solicita o dovadă a identităţii.  
Vă vom contacta în legătură cu acest 
aspect, iar procesarea cererii dvs. 
poate dura mai mult.
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