
COMISIA DE REPREZENTARE A REZIDENTILOR
 DIN PADOVA CU CETATENIE STRAINA
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Ce este: este un organism oficial de reprezentare a  cetățenelor si 
cetățeniilor necomunitari și apatrizi rezidenți in Comuna Padova si 
care nu au si cetățenia italiana si/sau a unei alte tari din UE; va fi 
compusa di 16 reprezentanți aleși.

Funcția: este un organ consultativ pentru Primar,  Comisia 
Municipala,   Consiliul Comunal, Comisiile consilierilor si Adunările 
consultative de pe lângă Cartiere. Acestora, Comisia poate sa 
prezinte păreri cu privire la propunerile de deliberare si poate 
reprezenta propriile opinii si propuneri cu privire la tot ceea ce 
privește viața administrativa a orașului.

Pot vota toate persoanele care in data 14 iunie 2021:
• aveau cetățenia unui stat care nu face parte di Uniunea 
Europeana sau status de apatrid;
• au un document de identitate valabil; 
• au împlinit 18 ani;
• sunt înscriși in registrul rezidenților di Comuna Padova.

SE VOTEAZA DIN 14 JUNIE AL 14 JULIE 2021
IN SPATIILE SPECIAL AMENAJATE PE LANGA CONSILIILE DE CARTIER

WWW.PADOVANET.IT
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PENTRU NFORMATII DESPRE CUM SE POATE CANDIDA
Ufficio diritti e partecipazione - Settore Gabinetto del Sindaco - Comune di Padova:
WhatsApp 334 3444663 (după ce ați trimis mesajul pe whatsapp, ve-ti fi contactați) 
email commissionestranieri@comune.padova.it
sito:https://www.padovanet.it/informazione/elezione-della-commissione-la-rappres
entanza-delle-persone-padovane-con-cittadinanza

COMISIA DE REPREZENTARE A REZIDENTILOR
 DIN PADOVA CU CETATENIE STRAINA

ALEGERI
Cine se poate candida: cetățence și cetățeni străini cu reședința in Comuna Padova;
• care au cetățenia unui stat care nu face parte din Uniunea Europeana, sau status de 
apatrizi;
•au un document de identitate și un permis de ședere valabil sau in faza de reînnoire;
• au împlinit 18 ani; 
• sunt înscriși in registrul rezidenților din Comuna Padova; 
• nu se afla in condițiile prevăzute de art. 10 din D.Lgs. 235/2012, si anume dispozițiile 
cu privire la interzicerea de a se prezenta ca si candidat precum si interdicția de a 
ocupa funcții elective.

Cum se prezinta candidatura: cine are intenția de a se candida, poate sa declare 
propria disponibilitate pana pe il 14 mai 2021 completând formularul corespunzător 
care se poate găsi pe sit-ul www.padovanet.it. Formularul corect completat cu 
caractere latine si semnat, însoțit o fotografie a candidatului si de o fotocopie a 
documentului de identitate valabil si a permisului de ședere valabil sau in faza de 
reînnoire , reprezintă formularul personal de prezentare a candidaturii.

Fiecare candidatura trebuie sa fie susținuta de semnătura in caractere latine a cel 
puțin 20 de alegatoare si alegatori. Fiecare alegatoare sau alegator poate susține un 
unic candidat. Fiecare candidat va colecta semnăturile necesare pentru a se putea 
candida si fotocopiile documentelor de identitate a persoanelor care au semnat pentru 
ei si ii susțin.

Formularul de candidare împreuna cu fotocopiile documentelor, trebuie prezentate la 
„Ufficio Protocollo Generale del Comune di Padova” in unul dintre modurile următoare:

- prin email: protocollogenerale@comune.padova.it
- prin pec: protocollo.generale@pec.comune.padova.it


