AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea metodologiei depunerii dosarelor de candidatură și a listelor
de susținători la alegerile locale din anul 2020
Având în vedere prevederile art. 16 alin. (3) şi ale art. 37 din Constituţia
României, republicată,
observând dispoziţiile art. 46, art. 47, 49, art. 50 alin. (1) și (2), art. 51 alin. (1)
și (5), art. 52 alin. (6), art. 53 și art. 56 alin. (1)-(4) din Legea nr. 115/2015 pentru
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii
administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările și
completările ulterioare,
luând în considerare prevederile art. 3 alin. (4) şi (5), precum şi ale anexelor
nr. 1 și nr. 2 la Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi
demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi
pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările și completările
ulterioare,
ținând cont de dispozițiile art. 3 lit. g) şi art. 5 alin. (1) și (3), precum și ale
anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul
dosar şi deconspirarea Securităţii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
293/2008, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere prevederile Hotărârii Autorităţii Electorale Permanente nr.
1/2016 pentru aprobarea modelului listei susținătorilor care va fi folosit la alegerile
locale, cu modificările ulterioare,
constatând faptul că la data de 1 februarie 2014 a intrat în vigoare Legea nr.
286/2009 privind Codul penal, iar la data de 1 ianuarie 2016 a intrat în vigoare Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
văzând Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 3/H/30.03.2016 privind
documentele pe care trebuie să le conțină dosarele de candidatură care vor fi depuse la
birourile electorale de circumscripție la alegerile locale din anul 20161,
având în vedere prevederile art. 4 – 6 din Legea nr. 84/2020 privind
prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale și pentru modificarea
art. 151 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ,
întrucât, modalitatea de aplicare a prevederilor art. 5 din Legea nr. 84/2020,
care stabilesc în mod expres posibilitatea depunerii electronice a dosarelor de
candidatură și a listelor de susținători la alegerile pentru autoritățile administrației
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publice locale din anul 2020, trebuie să fie armonizată cu aplicarea prevederilor art. 52
alin. (6) și (7) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare,
observând că, potrivit art. 52 alin. (6) din Legea nr. 115/2015, cu modificările
și completările ulterioare, copiile propunerii de candidatură, certificate de către biroul
electoral de circumscripție prin semnătura președintelui acestuia și prin aplicarea
ștampilei, se restituie depunătorului,
văzând că, în conformitate cu dispozițiile art. 52 alin. (7) din Legea nr.
115/2015, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 24 de ore de la
înregistrarea fiecărei candidaturi, unul dintre exemplarele propunerii de candidatură se
afișează de către biroul electoral de circumscripție la sediul acestuia, la loc vizibil.
date fiind termenul scurt rămas până la data alegerilor locale din anul 2020,
necesitatea asigurării protecţiei datelor cu caracter personal, precum şi resursele
tehnice şi financiare aflate la dispoziţia Autorităţii Electorale Permanente,
observând că la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din
anul 2020, pentru candidaturile la consiliul local și funcția de primar din aceeași
circumscripție electorală, respectiv pentru candidaturile la consiliul județean și
președintele consiliului județean din aceeași circumscripție electorală, partidele
politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând
minorităților naționale și candidații independenți vor prezenta câte o singură listă de
susținători,
având în vedere că prevederile art. 51 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi ale anexei la Hotărârea Autorităţii
Electorale Permanente nr. 1/2016, referitoare la includerea în formularul listei
susţinătorilor a numelui şi prenumelui candidatului la funcţia de primar, respectiv a
numelui şi prenumelui candidatului la funcţia de preşedinte al consiliului judeţean,
rămân aplicabile la alegerile locale din anul 2020,
luând în considerare prevederile art. 5 şi 6 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul
autorităților și instituțiilor publice,
observând prevederile Regulamentului UE nr. 910/2014 al Parlamentului
European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și
serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a
Directivei 1999/93/CE, precum şi ale Legii nr. 455/2001 privind semnătura
electronică, republicată, cu completările ulterioare,
constatând că, din economia prevederilor art. 51 din Legea nr. 115/2015, cu
modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 din Legea nr. 84/2020, rezultă că
pentru susţinerea valabilă a unui candidat este suficientă semnătura electronică simplă
sau semnătura electronică avansată, veridicitatea acestora fiind atestată de către
persoana care întocmeşte lista susţinătorilor,
având în vedere faptul că numai semnătura electronică calificată poate fi
asimilată semnăturii olografe, singura care poare angaja răspunderea juridică a
candidaţilor, a reprezentanţilor formaţiunilor politice şi a persoanelor care colectează
datele şi semnăturile susţinătorilor,
întrucât, reglementarea întocmirii şi depunerii electronice a documentelor de
candidatură şi a listelor de susţinători nu poate fi disociată de reglementarea întocmirii
şi depunerii acestora pe suport de hârtie,
în temeiul al art. 104 alin. (1) și (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea
Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea
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Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, precum și
al art. 6 din Legea nr. 84/2020,
Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se aprobă Metodologia depunerii dosarelor de candidatură și a
listelor de susținători la alegerile locale din anul 2020, prevăzută în anexa care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea
I.
Preşedinte,
Constantin-Florin Mituleţu-Buică
Contrasemnează:
Vicepreşedinte,
Marian Muhuleţ

Vicepreşedinte,
Zsombor Vajda

Bucureşti,
Nr._____/_____________
3

Anexă
Metodologia
depunerii dosarelor de candidatură și a listelor de susținători la alegerile locale
din anul 2020
Art. 1. - Prezenta metodologie reglementează procedura întocmirii și
depunerii la birourile electorale competente a dosarelor de candidatură şi a listelor de
susţinători pentru alegerile locale din anul 2020, precum şi documentele pe care
trebuie să le conţină şi să însoţească dosarele de candidatură pentru consiliile locale,
primari, consiliile județene şi președinţii consiliilor judeţene.
Art. 2. - (1) Partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților
naționale, alianțele politice, alianțele electorale și candidații independenți depun
dosare de candidatură la birourile electorale de circumscripţie competente, pe suport
de hârtie și/sau pe suport informatic.
(2) Prin suport informatic se înțelege în sensul prezentei metodologii orice tip
de suport electronic de tip CD, DVD, stick USB sau HDD extern.
Art. 3. - Se aprobă modelele următoarelor documente ce vor fi utilizate la
alegerile locale din anul 2020:
a) modelul listei de candidaţi, prevăzut în anexa nr. 1;
b) modelul propunerii de candidatură, prevăzut în anexa nr. 2;
c) modelul declaraţiei de acceptare a candidaturii, prevăzut în anexa nr. 3;
d) modelul declaraţiei de renunţare la candidatură, prevăzut în anexa nr. 4;
e) modelul formularului ce însoţeşte documentele de candidatură depuse pe
suport informatic, prevăzut în anexa nr. 5;
f) modelul opisului centralizator al listelor de susţinători, prevăzut în anexa nr.
6.
Art. 4. – (1) În cuprinsul declaraţiei de avere, al declaraţiei de interese şi al
declaraţiei pe propria răspundere în sensul că a avut sau nu calitatea de lucrător al
Securităţii sau de colaborator al acesteia care se depun la birourile electorale de
circumscripție potrivit prezentei hotărâri, trimiterile la infracțiunea de fals în declaraţii
se referă la prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu
modificările şi completările ulterioare.
(2) În cuprinsul declaraţiei de avere care se depune la birourile electorale de
circumscripție potrivit prezentei hotărâri, trimiterile la prevederile art. 41 din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare se consideră a
fi efectuate la dispozițiile art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
(3) La rubrica „având funcţia de...” din formularele declaraţiilor de avere şi de
interese, candidaţii vor menţiona calitatea de candidat la una dintre funcţiile de primar,
consilier local, consilier judeţean sau preşedinte al consiliului judeţean.
Art. 5. - (1) Pentru depunerea candidaturilor la birourile electorale de
circumscripţie pe suport de hârtie se constituie patru dosare.
(2) Primul și al doilea dosar de candidatură trebuie să cuprindă:
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a) un exemplar original al listei de candidați, conform modelului prevăzut în
anexa nr. 1 sau un exemplar original al propunerii de candidatură, conform modelului
prevăzut în anexa nr. 2, după caz;
b) copiile actelor de identitate ale candidaților;
c) exemplarele originale ale declaraţiilor de acceptare a candidaturii, conform
modelului prevăzut în anexa nr. 3;
d) exemplarele originale ale declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de
interese, conform modelelor prevăzute de anexele nr. 1 şi 2 la Legea nr. 176/2010, cu
modificările şi completările ulterioare;
e) exemplarele originale ale declaraţiilor pe propria răspundere în sensul că a
avut sau nu calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia, conform
modelului prevăzut în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008, cu modificările și
completările ulterioare.
(3) Al treilea şi al patrulea dosar trebuie să cuprindă copiile documentelor
prevăzute la alin. (2).
(4) Fiecare dosar dintre cele prevăzute la alin. (2) și (3) va fi însoţit de un opis
al documentelor existente în acesta.
(5) Prin exemplar original se înţelege documentul tehnoredactat computerizat
şi listat, documentul dactilografiat sau formularul completat olograf, semnat şi datat
olograf de către persoanele îndreptăţite să le semneze şi să le dateze.
(6) Dosarele prevăzute la alin. (2) se păstrează de către biroul electoral de
circumscripție.
(7) Dosarele prevăzute la alin. (3), certificate de către biroul electoral de
circumscripţie prin semnătura preşedintelui acestuia şi prin aplicarea ştampilei pe
propunerile de candidatură şi/sau listele de candidaţi, după caz, se restituie
depunătorului; unul dintre dosarele restituite depunătorului se înregistrează de către
acesta la judecătoria în a cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală pentru
care se depune candidatura, respectiv la tribunal.
Art. 6. - În cazul candidaturilor cetățenilor altor state membre ale Uniunii
Europene decât România, se aplică prevederile art. 56 din Legea nr. 115/2015, cu
modificările și completările ulterioare.
Art. 7. – (1) În cazul depunerii dosarelor de candidatură pe suport informatic,
acesta trebuie să conțină:
a) pentru consiliul local şi consiliul judeţean, lista de candidați, conform
modelului prevăzut în anexa nr. 1, semnată cu semnătură electronică calificată de către
persoanele prevăzute la art. 47 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 115/2015, cu modificările
şi completările ulterioare;
b) pentru primar şi preşedintele consiliului judeţean, propunerea de
candidatură, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, semnată cu semnătură
electronică calificată de către persoanele prevăzute la art. 47 alin. (1) şi (2) din Legea
nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
c) copiile actelor de identitate ale candidaților;
d) declaraţiile de acceptare a candidaturii, conform modelului prevăzut în
anexa nr. 3, semnate cu semnătură electronică calificată de către candidaţi;
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e) declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese, conform modelelor prevăzute
de anexele nr. 1 şi 2 la Legea nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare,
semnate cu semnătură electronică calificată de către candidaţi;
f) declaraţiile pe propria răspundere în sensul că a avut sau nu calitatea de
lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia, semnate cu semnătură electronică
calificată de către candidaţi, conform modelului prevăzut în anexa la Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 24/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
293/2008, cu modificările și completările ulterioare;
(2) Dosarele de candidatură pe suport informatic, vor fi însoțite de un
formular, în două exemplare originale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5,
semnat şi datat olograf de către persoana desemnată să depună candidaturile de către
conducerea partidului, a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, a
alianţei politice sau a alianței electorale care a propus candidaturile, respectiv de către
candidatul independent.
(3) La depunerea dosarelor de candidatură conform alin. (1), personalul tehnic
auxiliar al biroului electoral de circumscripție va verifica funcționalitatea suportului
informatic și fișierele aflate pe acesta, va asigura descărcarea acestora pe un terminal
informatic aflat în dotarea biroului electoral de circumscripție și va aplica un număr de
înregistrare pe unul dintre exemplarele formularului prevăzut la alin. (2) pe care îl va
restitui depunătorului.
(4) Eventualele neconcordanțe ale informațiilor aflate pe suportul informatic
cu datele înscrise în formularul prevăzut la alin. (2), se consemnează de către
personalul tehnic auxiliar în formularul prevăzut la alin. (2).
(5) Personalul tehnic auxiliar al biroului electoral de circumscripție asigură
imprimarea documentelor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) pe care le predă
președintelui biroului electoral de circumscripție în vederea certificării acestora,
respectiv a afișării lor la sediul biroului electoral de circumscripție, conform art. 52
alin. (6) și (7) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare.
(6) Suporturile informatice ce conţin dosarele de candidatură se păstrează de
către birourile electorale de circumscripţie, urmând a fi arhivate conform legii.
Art. 8. – Declarația de renunțare la candidatură se depune la biroul electoral
de circumscripţie la care a fost depus dosarul de candidatură.
Art. 9. – Documentele de candidatură prevăzute la art. 7 vor fi descărcate şi
salvate pe terminalele informatice utilizate de birourile electorale de circumscripție,
acestea urmând a fi predate, pe suport informatic și pe suport de hârtie, judecătoriilor,
tribunalelor și/sau secretarilor unităților administrativ-teritoriale, conform legii.
Art. 10. – (1) Datele susținătorilor și semnăturile acestora pot fi colectate pe
suport de hârtie sau prin mijloace electronice, acestea din urmă incluzând platforme
on-line specifice și serviciile de poștă electronică.
(2) Listele de susținători întocmite în format electronic pot fi semnate de către
susținători cu semnătură electronică.
(3) Lista de susținători poate conține datele unui singur susținător.
(4) Listele de susținători în format electronic sunt valabile numai dacă
veridicitatea datelor este atestată prin declarația pe propria răspundere prevăzută la art.
51 alin. (1) ultima teză din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările
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ulterioare, întocmită în format electronic, dată conform legii și modelului prevăzut în
anexa nr. 5 la prezenta metodologie și semnată cu semnătură electronică calificată de
către persoana care a colectat datele și semnăturile susținătorilor.
(5) Persoana care dă declarația prevăzută la alin. (4) poate fi din rândul
susținătorilor.
(6) Declarația prevăzută la alin. (4) trebuie să fie asociată listei de susținători a
cărei veridicitate o atestă.
Art. 11. – (1) Listele de susținători ce vor fi depuse pe suport de hârtie vor fi
îndosariate, iar dosarele și filele din acestea vor fi numerotate.
(2) Listele de susținători pe suport de hârtie şi pe suport informatic trebuie să
fie însoţite de un opis centralizator, pe suport de hârtie, conform modelului prevăzut în
anexa nr. 6, semnat şi datat olograf de către persoana desemnată să depună listele de
susținători de către conducerea partidului, a organizației cetățenilor aparținând
minorităților naționale, a alianţei politice sau a alianței electorale care a propus
candidaturile, respectiv de către candidatul independent.
(3) La depunerea dosarelor de candidatură pe suport informatic, personalul
tehnic auxiliar al biroului electoral de circumscripție va verifica funcționalitatea
suportului informatic și fișierele aflate pe acesta, va asigura descărcarea acestora pe un
terminal informatic aflat în dotarea biroului electoral de circumscripție și va aplica un
număr de înregistrare pe unul dintre exemplarele opisului centralizator prevăzut la alin.
(2) pe care îl va restitui depunătorului.
(4) Eventualele neconcordanțe ale informațiilor aflate pe suportul informatic
cu datele înscrise în opisul centralizator prevăzut la alin. (2), se consemnează de către
personalul tehnic auxiliar în opisul centralizator prevăzut la alin. (2).
(5) Suporturile informatice ce conţin listele de susţinători se păstrează de către
birourile electorale de circumscripţie, urmând a fi arhivate conform legii.
Art. 12. – (1) La alegerile locale din anul 2020, Autoritatea Electorală
Permanentă pune la dispoziția birourilor electorale de circumscripție și Biroului
Electoral Central o aplicație informatică de verificare, înregistrare și centralizare a
datelor personale ale candidaților.
(2) Aplicația prevăzută de alin. (1) va semnala, birourilor electorale de
circumscripție eventualele încălcări ale condițiilor de eligibilitate prevăzute de lege.
Art. 13. - Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de
Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Agenția Națională de Integritate şi
Direcţia generală sistemul informaţional electoral naţional pun la dispoziţia birourilor
electorale de circumscripţie şi Biroului Electoral Central date din evidenţele proprii
privind intedicţiile referitoare la exercitarea drepturilor electorale.
Art. 14. – La solicitarea birourilor electorale de circumscripţie, Direcţia
generală sistemul informaţional electoral naţional, filialele şi birourile Autorităţii
Electorale Permanente verifică în Registrul electoral, pe bază de sondaj, datele înscrise
în listele de susţinători.
Art. 15. – (1) La alegerile locale din anul 2020, în locul mențiunilor prevăzute
de nota de subsol nr. 2 din cadrul anexei la Hotărârea Autorității Electorale
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Permanente nr. 1/2016 pentru aprobarea modelului listei susținătorilor care va fi folosit
la alegerile locale, cu modificările ulterioare, în listele de susţinători se vor utiliza,
următoarele sintagme:
a) în cazul circumscripțiilor electorale comunale, orășenești și municipale
sintagma „primarului și a consiliului local” însoțită de rangul și denumirea unității
administrativ-teritoriale, precum și de denumirea județului;
b) în cazul circumscripțiilor electorale județene, sintagma „consiliului
județean și a președintelui consiliului județean”, însoțită de denumirea județului;
c) în cazul sectorului municipiului Bucureşti, sintagma „primarului și a
consiliului local al sectorului”, însoțită de numărul sectorului și sintagma „Municipiul
Bucureşti”;
d) în cazul municipiului Bucureşti, sintagma „primarului general și a
Consiliului General al Municipiului București”.
(2) Sunt valabile și listele de susținători care nu conțin sintagmele prevăzute
de alin. (1), dacă acestea indică circumscripția electorală pentru care au fost colectate.
(3) Listele de susţinători colectate pentru candidaturile pentru funcţiile de
primar şi preşedinte al consiliului judeţean sunt valabile şi pentru candidaturile la
consiliile locale, respectiv la consiliile judeţene.
Art. 16. – Anexele nr. 1- 6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Anexa nr. 1 la Metodologie
Modelul listei de candidați
Denumirea și semnul electoral al partidului politic, a alianţei politice, a alianței electorale sau
a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale
LISTA DE CANDIDAȚI
pentru alegerea .................................................................................................,1 județul……………………………….,
din data de ................................
Nr. Nume
crt.

Prenume

Locul
nașterii

Data
naşterii

Domiciliul
conform
actului de
identitate

Act de identitate2

Denumire

Cetățenia3

Ocupația4

Profesia5

Apartenența
politică a
candidaților6

Alianța
politică
sau
electorală7

Serie Număr

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
...
Semnătura .......................

Data .......................

NOTĂ:
Lista de candidați se semnează de către conducerea organizaţiei judeţene a partidului politic, a alianţei politice, a alianţei electorale sau a
organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri. În cazul alianţelor electorale dintre partide politice, listele cu
propuneri de candidaţi trebuie semnate şi de conducerile judeţene ale fiecărui partid politic din alianţă. Dacă alianţele electorale se constituie la
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nivel comunal, orăşenesc, municipal sau de sector al municipiului Bucureşti, listele se semnează de conducerea alianţei şi se contrasemnează de
conducerea fiecărei organizaţii locale din coaliţie.
___________________________________________________________
1

Se înscrie, după caz, sintagma „primarului”, „consiliului local”, „consiliului județean”, „preşedintelui consiliului judeţean” însoțită de
rangul și denumirea unității administrativ-teritoriale; în cazul municipiului Bucureşti se va înscrie „consiliului local al sectorului....”, „Consiliului
General al Municipiului București”, „primarului sectorului…” sau „primarului general al municipiului București”, după caz;
2
În cazul cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România, la rubrica „Denumirea, seria şi numărul actului de
identitate” se înscriu denumirea, seria şi numărul documentului eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări.
3
În cazul cetățenilor Uniunii Europene se va înscrie și statul membru de origine.
4
Se înscrie activitatea desfășurată.
5
Conform studiilor absolvite.
6
Se înscrie denumirea formațiunii politice al cărei membru este candidatul.
7
Se completează în cazul listelor de candidați depuse de alianțele politice sau electorale.
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Anexa nr. 2 la Metodologie
Modelul propunerii de candidatură
Denumirea și semnul electoral al partidului politic, a alianţei politice, a alianței electorale sau
a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale,
ori menţiunea „Candidat independent” însoțită de prenumele și numele acestuia
....................................................
PROPUNERE DE CANDIDATURĂ
la alegerile locale din data ...........
pentru funcția de …………………………………………..1
Numele candidatului
Prenumele candidatului
Locul nașterii candidatului
Data naşterii candidatului
Cetățenia candidatului2
Domiciliul candidatului conform actului de
identitate
Denumirea, seria și numărul actului de
identitate al candidatului3
Ocupația candidatului4
Profesia candidatului5
Apartenența politică a candidatului6
Alianța politică sau electorală7
Semnătura ..........................

Data .......................

NOTE:
Prezentul formular poate fi utilizat numai pentru candidaturile individuale.
Propunerea de candidatură se semnează de către conducerea organizaţiei judeţene a partidului
politic, a alianţei politice, a alianţei electorale, a organizaţiei cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale care participă la alegeri sau de către candidatul independent. În cazul
alianţelor electorale, listele cu propuneri de candidaţi trebuie semnate şi de conducerile
judeţene ale fiecărui formațiuni politice din alianţă. Dacă alianţele electorale se constituie la
nivel comunal, orăşenesc, municipal sau de sector al municipiului Bucureşti, listele se
semnează de conducerea alianţei electorale şi se contrasemnează de conducerea fiecărei
organizaţii locale din alianța electorală.
______________________________________________
1
Se înscrie, după caz, sintagma „consilier în consiliul local al”, „consilier în consiliul județean
al”, „primar al”, „preşedinte al consiliului judeţean al”, însoțită de rangul și denumirea unității
administrativ-teritoriale; în cazul municipiului Bucureşti se va înscrie „consilier general” sau
„primar general”, după caz;
2
În cazul cetățenilor Uniunii Europene se va înscrie și statul membru de origine.
3
În cazul cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România, la rubrica
„Denumirea, seria şi numărul actului de identitate” se înscriu denumirea, seria şi numărul
documentului eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări.
4
Se înscrie activitatea desfășurată.
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5

Conform studiilor absolvite.
Se înscrie denumirea formațiunii politice al cărei membru este candidatul. În cazul
candidaților independenți se înscrie mențiunea ”independent”;
7
Se completează în cazul listelor de candidați depuse de alianțele politice sau electorale.
6
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Anexa nr. 3 la Metodologie
Modelul declaraţiei de acceptare a candidaturii

DECLARAŢIE DE ACCEPTARE A CANDIDATURII
Subsemnatul
...........................................................................................................,
1
având cetățenia ............................................................................................., domiciliat în
....................................................................., strada..................................................................,
nr. ........, bloc........, ap.................., sectorul/judeţul ................................................., propus de2
.............................................................................................................................. de profesie
..................................................................................................
ocupaţia
(activitatea
desfășurată) ................................................................................................................... membru
al3 ............................................................................................ declar prin prezenta că accept să
candidez la alegerile locale din data de ....................., pentru funcţia de4 ...................................
Declar de asemenea, pe propria răspundere, că întrunesc condiţiile prevăzute de lege
pentru a candida.
..........................................................5
Semnătura,
............................................

______________________
1
În cazul cetățenilor Uniunii Europene se va înscrie și statul membru de origine.
2
Se înscrie denumirea abreviată şi desfăşurată a partidului politic, a alianţei politice, a alianţei
electorale ori a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţii naţionale sau, după caz,
menţiunea de candidat independent.
3
Se înscrie denumirea partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţii
naţionale. Pentru candidaţii independenţi se trece menţiunea „independent”.
4
Se înscrie, după caz, sintagma „primarului”, „consiliului local”, „consiliului județean”,
„preşedintelui consiliului judeţean” însoțită de rangul și denumirea unității administrativteritoriale; în cazul municipiului Bucureşti se va înscrie „consiliului local al sectorului....”,
„Consiliului General al Municipiului București”, „primarului sectorului…” sau „primarului
general al municipiului București”, după caz;
5
Se înscrie denumirea comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi data.
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Anexa nr. 4 la Metodologie
Modelul declaraţiei de renunțare la candidatură

DECLARAŢIE
DE RENUNȚARE LA CANDIDATURĂ
Subsemnatul ....................................................................................., având cetățenia1
.............................................................. domiciliat în ......................................................., strada
.............................................................................................., nr. ........, bloc........, ap..................,
sectorul/judeţul ....................................................., declar prin prezenta că renunț la
candidatura propusă de2 ............................................................ pentru funcţia de
...........................................3 şi depusă în data de................ .

..........................................................4
Semnătura,
............................................

______________________
1
În cazul cetățenilor Uniunii Europene se va înscrie și statul membru de origine.
2
Se înscrie denumirea abreviată şi desfăşurată a partidului politic, a alianţei politice, a alianţei
electorale ori a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţii naţionale sau, după caz,
menţiunea de candidat independent.
3
Se înscrie, după caz, sintagma „primarului”, „consiliului local”, „consiliului județean”,
„preşedintelui consiliului judeţean” însoțită de rangul și denumirea unității administrativteritoriale; în cazul municipiului Bucureşti se va înscrie „consiliului local al sectorului....”,
„Consiliului General al Municipiului București”, „primarului sectorului…” sau „primarului
general al municipiului București”, după caz;
4
Se înscriu denumirea comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi data.
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Anexa nr. 5 la Metodologie
Modelul formularului ce însoţeşte documentele de candidatură depuse pe suport
informatic
Denumirea partidului politic, a alianţei politice, a alianței electorale sau a organizației
cetățenilor aparținând minorităților naționale,
ori menţiunea „Candidat independent” însoțită de prenumele și numele acestuia
....................................................
Formular ce însoţeşte documentele de candidatură depuse pe suport informatic
pentru
alegerea ...............................................................................................................1
din data de ..................
Nr. crt.

Denumirea
folderului

Număr fişiere

Data salvării/ultimei
modificări a folderului

Total
Semnătura2

Data
...........................

........................

1

Se înscrie, după caz, sintagma „primarului” şi/sau consiliului local”, „consiliului județean”
şi/sau „preşedintelui consiliului judeţean” însoțită de denumirea unității administrativteritoriale; în cazul municipiului Bucureşti se va înscrie „primarului” şi/sau „consiliului local
al sectorului....”, „primarului general” şi/sau „Consiliului General al Municipiului București”,
după caz;
2
Se semnează și se datează olograf de către persoana desemnată în acest sens de conducerea
partidului politic, organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianței politice
sau alianței electorale care a propus lista de candidați sau candidatura, ori după caz, de către
candidatul independent.
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Anexa nr. 6 la Metodologie
Modelul opisului centralizator al listelor de susținători

Denumirea partidului politic, a alianţei politice, a alianței electorale sau a organizației
cetățenilor aparținând minorităților naționale,
ori menţiunea „Candidat independent” însoțită de prenumele și numele acestuia
....................................................
Opis centralizator al listelor de susținători pentru
alegerea ...............................................................................................................1
din data de ..................
Nr. crt.

Numărul
dosarului2

Număr de file3

Tipul semnăturilor4

Număr de semnături

Total
Semnătura3

Data

........................

................................

1

Se înscrie, după caz, sintagma „primarului și consiliului local”, „consiliului județean și
preşedintelui consiliului judeţean” însoțită de rangul și denumirea unității administrativteritoriale; în cazul municipiului Bucureşti se va înscrie „primarului și consiliului local al
sectorului....”, „primarului general și Consiliului General al Municipiului București”, după
caz;
2
În cazul listelor de susţinători depuse pe suport informatic se va înscrie denumirea folderului
şi data ultimei salvări;
3
În cazul listelor de susţinători depuse pe suport informatic se va înscrie numărul fişierelor;
4
În cazul listelor de susţinători întocmite în format electronic se va preciza tipul semnăturilor:
semnături electronice simple, semnături electronice avansate sau semnături electronice
calificate, după caz;
5
Se semnează și se datează olograf de către persoana desemnată în acest sens de conducerea
partidului politic, organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianței politice
sau alianței electorale care a propus lista de candidați sau candidatura, ori după caz, de către
candidatul independent.
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