
Votează pentru comuna ta! 
 

 

De ce să votezi? 
Într-o țară democrată este esențial ca toți cetățenii să voteze. 
 

În Danemarca prezența la vot este într-un număr foarte mare. De altfel, aproape 

toată lumea merge la vot, democrația fiind una din trăsăturile societății daneze. 

 

In ultimele decenii, cetățenii europeni au primit drept de vot pentru alegerile 

locale și regionale. De ce? Pentru că deciziile luate la nivel local și regional, te 

afectează și pe tine în mod direct. Fie că ești danez sau nu, viața ta de zi cu zi 

este aceeași în Danemarca. 

  

Prin urmare, sperăm că vei contribui la consolidarea democrației, dacă te prezinți 

la vot. Atunci poți să decizi pe cine vrei să te reprezinte în Consiliul Local și 

Regional și poți să ai influență asupra deciziilor luate acolo. 

 
Poți să votezi pentru alegerile locale și regionale, dacă ai împlinit 18 ani și ai un 

card galben de sănătate. 
 

Cum poți să votezi? 
Alegerile locale și regionale se desfășoară în data de 16 noiembrie 2021, între 

orele 08.00 și 20.00. 

 
Pentru a vota, trebuie să mergeți la secția de vot indicată pe cardul electoral 

primit prin poștă cu 4 zile înainte. Dacă nu ați primit cardul electoral, atunci 

mergeți la orice secție de vot din comună cu cardul galben de sănătate, pașaport 

sau permis de conducere.  

 

În secția de vot, o să primiți două liste (una pentru Consiliul Local și una pentru 

Consiliul Regional). Pe fiecare listă, puteți face doar un singur “x”, fie în dreptul 

unui partid, fie a unui candidat. Nu contează locul unui candidat de pe lista unui 

partid, deoarece lista se rearanjează în funcție de numărul de voturi personale 

primite. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nu uitați, că aveți două voturi! (unul pentru local și unul pentru 

regional). 

Ce votăm? 
 

Consiliul Local Vesthimmerland este format din 27 de consilieri locali. Primarul se 

alege din rândul consilierilor locali de către o majoritate. Mandatul unui consilier 

local este de 4 ani.  

 

Consiliul Local reprezintă conducerea politică a administrației locale în comuna 

Vesthimmerland. În cadrul acestui forum, se iau decizii cu privire la: 

 

 Ajutarea persoanelor aflate în șomaj 
 Recuperarea după boală și ajutor către persoanele cu handicap 

 Condițiile de viață pentru seniorii din comună 

 Cum ar trebui să funcționeze grădinițele și școlile? Ce ar trebui copiii să 

învețe și în ce fel? 

 Ce drumuri trebuie construite și întreținute în comună? Cum putem merge 

cu bicicleta și ne putem plimba în siguranță, cum putem călători cu 

autobuzul? 

 Ce facilități culturale, de agrement și sport trebuie să existe în comuna 

Vesthimmerland? 

 Cum ar trebui să consolidăm procesul de integrare pentru noii veniții în 

comună? 

 Cum ne asigurăm să avem un aer curat, o apă de calitate și energie verde? 
 

Acestea și multe alte lucruri trebuie să fie hotărâte de oamenii pe care tu îi 

votezi în alegerile locale. Totul are legătură cu viața ta de zi cu zi. De aceea, este 

important să votezi și să participi la dezbaterea politică locală. 

 

Consiliul Regional Nordjylland este format din 41 de consilieri regionali. 

Președintele regiunii se alege din rândul consilierilor regionali de către o 

majoritate. Mandatul unui consilier regional este de 4 ani.  

 

Consiliul Regional se ocupă în principal de sistemul de sănătate. 

 

16. NOIEMBRIE 2021 
ALEGERI LOCALE ȘI REGIONALE 


