INSTRUCTIUNI PENTRU DIASPORA:
Am strâns cu success semnăturile pentru a candida în diaspora! Trimiteţi-ne însă în continuare semnăturile voastre
pentru a candida şi în ţară pe buletinul de vot. Avem nevoie de acestea pana pe 20 octombrie!
Formularele completate trimiteți-ni-le în original la adresa: Strada Carol Davila, nr. 91, Ap. 1, sector 5, 050453, București
Pentru informaţii ne puteţi contacta pe diaspora@usr.ro sau luaţi legătura cu sustinătorii noştri din diaspora (îi găsiţi
pe http://semneaza.usr.ro)
Completare tabel
Semnează doar dacă ești cetățean român, ai drept de vot, ai 18 ani împliniți.
Tabelul se tipăreşte doar pe o faţă
Tabelul se va completa in 1 exemplar original
Sub tabel se trec datele persoanei care a strâns semnăturile. Datele trebuie să ﬁe din CI sau pașaport românesc valabil
Asiguraţi-vă că sunt completate toate coloanele tabelului, altfel este invalidată semnătura
. domiciliul în străinătate)
Pentru adresă: Adresa completă din străinatate (daca ai reședința sau
Dacă ai reşedinţa/domiciliul în România, trece adresa completă din România.
La secțiunea act de identitate treceți datele în funcție de domiciliu/reședință:
Domiciliu în străinatate  Paşaport românesc (valabil) cu adresa din străinatate
Reşedinţa în străinatate  Act de identitate românesc (valabil)
Reşedinţa/domiciliul în România  Act de identitate românesc (valabil)
Dacă vreţi să vă implicaţi mai mult în Uniunea Salvați România, urmăriţi-ne pe Facebook pe pagina USR Diaspora şi
înscrieţi-vă la www.usb.ro/inscriere. Dacă știti și alte persoane interesate de mișcarea noastră, vorbiţi-le despre noi, doar
împreună putem face schimbarea pe care ne o dorim! Mulţumim!

LISTA SUSȚINĂTORILOR
pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților
- 11 decembrie 2016 Nr.
crt.

Prenume

Nume

Codul numeric personal

Data naşterii

Adresa

Denumire

Act de identitate
Seria
Numărul

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Subsemnatul, _________________________ (nume şi prenume), cod numeric personal__________________________, domiciliat în _________________________________,
născut la data de ________________ în comuna/orașul/municipiul ___________________, județul ____________________, posesor al C.I. (B.I.) seria ______ nr. _____________,
declar pe propria răspundere că toate datele și semnăturile cuprinse în prezenta listă, care are un număr de ___________ poziții, corespund realității.
Data _________2016

Localitatea ____________

Semnătura ____________

Semnătura

