
În termen de 15 zile de la data desfăşurării alegerilor 
(6 iunie ‒ 20 iunie 2016, ora 24.00), mandatarul finan-
ciar coordonator este obligat să depună la Autoritatea 
Electorală Permanentă, în scris şi în format electronic 
editabil, următoarele documente:

‒ raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor elec-
torale;

‒ declaraţia privind cuantumul total al datoriilor înre-
gistrate ca urmare a campaniei;

‒ declaraţia privind numărul de materiale de propa- 
gandă electorală produse şi utilizate, defalcat pe cate-
gorii;

‒ declaraţia privind respectarea plafoanelor maxime 
stabilite de lege pentru cheltuielile electorale;

‒ lista furnizorilor serviciilor şi/sau bunurilor utilizate 
în campania electorală;

‒ declaraţiile candidaţilor privind provenienţa con- 
tribuţiilor pentru campania electorală;

‒ formularele de înregistrare a contribuitorilor;

‒‒ împuternicirile scrise privind depunerea sau virarea 
contribuţiilor electorale ale candidaţilor de către man-
datari;

‒ declaraţia reprezentantului legal al partidului politic 
cu privire la neefectuarea cheltuielilor electorale din 
venituri destinate activităţii curente.
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FINANCIAR

Alegeri locale 5 iunie 2016



Mandatarul financiar: 

Documentele care se depun la Autoritatea 
Electorală Permanentă în vederea 
înregistrării mandatarului financiar:

Atribuțiile mandatarului financiar

Contribuțiile pentru campania electorală pot fi doar în bani 
și pot proveni doar de la partide politice și de la candidați.

ContribuţiaContribuţia pentru campania electorală poate fi depusă sau 
virată de către un candidat sau de către mandatarul financiar 
desemnat, în conturile bancare deschise pentru campania 
electorală, numai între data rămânerii definitive a can- 
didaturilor şi data încheierii campaniei electorale.

La acceptarea donațiilor, candidatul trebuie să verifice și să 
înregistreze, în mod corespunzător, identitatea donatorilor. 

Contribuțiile pentru campania electorală

Cheltuielile pentru campania electorală nu pot fi mai mari 
decât contribuțiile primite.

Cheltuielile electorale pot fi efectuate numai prin virament 
bancar de către mandatarii financiari. 

Facturile vor fi întocmite separat pentru fiecare tip de 
cheltuială electorală. 

OrdineleOrdinele de plată vor cuprinde în mod obligatoriu mențiuni 
privind numărul facturii și tipul de material de propagandă 
electorală sau serviciu aferent campaniei electorale. 

Cheltuielile privind realizarea materialelor de propagandă 
electorală sunt suportate exclusiv de către competitorii 
electorali.

Cheltuielile electorale

– la depunerea contribuției electorale, verifică și înre- 
gistrează contribuitorul;

– efectuează operaţiunile de plăţi din contul bancar deschis 
pentru campania electorală la nivelul său de competenţă;

– restituie candidaţilor, în termen de 120 de zile de la data 
alegerilor, sumele rambursate şi sumele necheltuite.

– înregistrarea acestuia se realizează în perioada 22 martie – 
6 mai 2016;

– poate fi mandatar financiar coordonator (la nivel central) 
sau mandatar financiar la nivelul fiecărui judeţ, sector al 
municipiului Bucureşti și/sau un mandatar financiar la 
nivelul municipiului Bucureşti (mandatari financiari 
teritoriali);

–– mandatarul financiar coordonator/mandatarul financiar 
teritorial este persoana fizică ce are calitatea de expert 
contabil sau contabil autorizat sau persoana juridică ce 
oferă servicii specializate de contabilitate; 

–– pentru mandatarul financiar teritorial care nu are 
calitatea de expert contabil sau contabil autorizat, partidul 
are obligația de a încheia contract de asistență de spe- 
cialitate cu persoane fizice autorizate sau cu persoane 
juridice specializate în oferirea serviciilor de contabilitate.

– cererea de înregistrare a mandatarului financiar;

– copie a actului de identitate, în cazul persoanelor fizice, sau 
extras din registrul comerţului, în cazul persoanelor juridice;

– copii ale documentelor care atestă calitatea de expert 
contabil sau contabil autorizat a persoanelor fizice;

–– copii ale atestatelor pentru persoanele juridice specializate 
în oferirea de servicii de contabilitate;

– copii ale contractelor de asistenţă de specialitate cu 
persoane fizice autorizate sau persoane juridice specializate 
în oferirea de servicii de contabilitate pentru mandatarii 
financiari care nu au calitatea de expert contabil sau 
contabil autorizat;

– copie a contractului încheiat între competitorul electoral şi 
mandatarul financiar.

Mandatarul financiar coordonator se înregistrează la sediul 
central al Autorității Electorale Permanente, iar mandatarii 
financiari teritoriali se înregistrează la sediile filialelor și 
birourilor județene ale Autorității Electorale Permanente.

ÎnÎn cazul imposibilităţii exercitării atribuţiilor care le revin, 
mandatarii financiari pot fi înlocuiţi, cu respectarea con- 
diţiilor prevăzute de lege.

Mandatarul financiar coordonator are, pe lângă atribuțiile 
stabilite de art. 34 alin. (5) din Legea nr. 334/2006, repu- 
blicată, următoarele obligații:

– deschide pentru partid un cont bancar central pentru 
campania electorală;

– depune în timpul campaniei electorale lista conturilor 
bancare utilizate;

–– declară la Autoritatea Electorală Permanentă, în termen de 
5 zile de la data efectuării transferului, fondurile care au fost 
primite în contul bancar central pentru campania electorală 
și fondurile pe care le-a transferat din contul central în 
conturile județene sau de sector.

MandatarulMandatarul financiar teritorial are, pe lângă atribuțiile 
stabilite de art. 34 alin. (6) din Legea nr. 334/2006, repu- 
blicată, următoarele obligații:

– deschide pentru partid un cont bancar pentru campania 
electorală la nivel județean, la nivel de sector/la nivelul 
municipiului București;

–– poate depune contribuțiile candidaților în conturile ban- 
care deschise pentru campania electorală;


