PRIMARUL LONDREI &
ALEGERILE PENTRU ADUNAREA LONDREI
JOI

5 MAI
GHIDUL DUMNEAVOASTRĂ
PENTRU VOT
Joi, 5 mai, cei care locuiesc în Londra pot vota pentru a alege Primarul
Londrei și cei 25 de membri ai Adunării Londrei. Primarul și Adunarea
sunt responsabili pentru multe aspecte ale vieții de zi cu zi din Londra,
inclusiv locuințele, transportul, mediul înconjurător și siguranța publică.
1

Primarul Londrei
(buletinul de vot roz)

Election of the Mayor of London
Vote once [X] in column A for your first choice, and
Vote once [X] in column B for your second choice Column A

Column B
1st choice 2nd choice

Column A Column B
1st choice 2nd choice

• Aveți două variante pentru Primar.
• Votați o dată [X] în coloana A pentru prima
alegere.
• Votați o dată [X] în coloana B pentru a doua
alegere.

2

Membrul Adunării Londrei care
va reprezenta o circumscripție
electorală (buletinul de vot de
culoare galbenă)

Election of the London Assembly constituency member
for the constituency of Barnet & Camden
Vote for only one candidate by putting a cross [X] next to your choice

• Alegeți pe cine doriți să reprezinte zona dvs. în
Adunarea Londrei.
• Votați un singur candidat punând un [X] lângă
opțiunea dvs.

3

Membru al Adunării care va
reprezenta Londra la nivel
general (buletin de vot de
culoare portocalie)

Election of the London Assembly
London Member
Vote only once by putting a cross [X] in the box next to your choice

• Alegeți persoana care va reprezenta toată
Londra în Adunarea Londrei.
• Votați o singură dată punând un [X] în căsuța de
lângă opțiunea dvs.
Puteți vota dacă la data de 5 mai 2016 aveți vârsta de 18 ani sau peste, dacă sunteți cetățean britanic, al UE
sau dacă sunteți un cetățean al Commonwealth care locuiește în Londra și dacă v-ați înregistrat pentru vot
până la data de 18 aprilie 2016 accesând linkul gov.uk/register-to-vote
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