
În termen de 15 zile de la data desfăşurării alegerilor  
(6 iunie ‒ 20 iunie 2016, ora 24.00), mandatarul finan-
ciar este obligat să depună la Autoritatea Electorală 
Permanentă, în scris şi în format electronic editabil, 
următoarele documente (art. 54 din H.G. nr. 10/2016):

– raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor elec-
torale;

– declaraţia privind cuantumul total al datoriilor înre-
gistrate;

– declaraţia privind numărul de materiale de 
propagandă electorală produse şi utilizate, defalcat pe 
categorii;

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

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

– declaraţiile candidatului independent privind pro- 
venienţa contribuţiilor pentru campania electorală;

– formularul de înregistrare a contribuitorului;

–– împuternicirile scrise privind depunerea sau virarea 
contribuţiilor electorale ale candidatului independent 
de către mandatarul financiar;

– declaraţia candidatului independent cu privire la 
neefectuarea cheltuielilor electorale din venituri desti-
nate activităţilor proprii.
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ÎNDRUMAR PENTRU 
MANDATARUL 
FINANCIAR 

AL CANDIDATULUI 
INDEPENDENT

Alegeri locale 5 iunie 2016



Mandatarul financiar (coordonator): 

Documentele de înregistrare:

Atribuțiile mandatarului financiar:

Finanțarea campaniei electorale se realizează numai din 
contribuțiile candidaților independenți, începând cu data 
rămânerii definitive a candidaturilor și până în ultima zi de 
campanie electorală (4 iunie 2016, ora 7.00). 

LimiteleLimitele maxime ale contribuţiilor pentru campania elec- 
torală care pot fi depuse de către candidatul independent    
sau mandatarul financiar în conturile bancare de campanie 
(județene, de sector sau al municipiului București) sunt 
prevăzute la art. 28 alin. (6) din Legea nr. 334/2006, 
republicată.

LimiteleLimitele maxime ale cheltuielilor care pot fi efectuate în 
campania electorală de către candidatul independent trebuie 
să se încadreze în limitele maxime ale contribuțiilor pentru 
campania electorală. Când un candidat independent este 
propus pentru mai multe funcții, limita maximă a chel- 
tuielilor ce pot fi efectuate se stabilește la valoarea cea mai 
mare. Cheltuielile electorale pot fi efectuate numai prin 
viramentvirament bancar de către mandatarul financiar prin 
intermediul conturilor bancare deschise pentru campania 
electorală.

Contribuțiile și cheltuielile                      
pentru campania electorală

– candidatul independent împuternicește mandatarul finan- 
ciar pentru efectuarea tuturor operațiunilor financiare 
derulate prin contul bancar de campanie;

–– întocmește și depune la Autoritatea Electorală Perma- 
nentă cererea de rambursare a cheltuielilor aferente cam- 
paniei electorale, în cazul în care candidatul independent a 
obținut minimum 3% din voturile valabile exprimate la 
nivelul circumscripției electorale unde a candidat, în 
termen de 30 de zile de la data alegerilor (6 iunie – 5 iulie 
2016, ora 24.00);

–– îndeplinește atribuțiile mandatarului financiar coor- 
donator.

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

– este persoană fizică și are calitatea de expert contabil sau 
contabil autorizat;

– este persoană juridică ce oferă servicii specializate de 
contabilitate;

–– dacă este o persoană care nu îndeplinește condițiile de mai 
sus, candidatul independent are obligația de a încheia 
contract de asistenţă de specialitate cu persoane fizice 
autorizate sau persoane juridice specializate în oferirea de 
servicii de contabilitate;

–– dobândeşte calitatea de mandatar financiar numai după 
înregistrarea oficială la Autoritatea Electorală Permanentă, 
pe baza împuternicirii scrise a candidatului independent şi 
a acceptului acestuia;

– primeşte de la Autoritatea Electorală Permanentă un cod 
unic de identificare al candidatului independent, care va fi 
imprimat pe toate materialele de propagandă electorală.

– cererea de înregistrare a mandatarului financiar, în             
3 exemplare originale;

– copie a actului de identitate, în cazul persoanelor fizice 
care vor avea calitatea de mandatar financiar, sau extras din 
registrul comerţului, în cazul persoanelor juridice care vor 
avea calitatea de mandatar financiar;

–– copie a documentului care atestă calitatea de expert 
contabil sau contabil autorizat a persoanei fizice care are 
calitatea de mandatar financiar (copie după carnetul de 
expert contabil sau contabil autorizat vizat pentru anul 
2016 de către CECCAR); 

– copii ale atestatelor pentru persoanele juridice specializate 
în oferirea de servicii de contabilitate (copie după codul unic 
de înregistrare, extras din registrul comerțului din care să 
rezulte codul CAEN 6920 pentru activitatea principală sau 
secundară, atestatul CECCAR);

–– copie a contractului de asistenţă de specialitate cu persoane 
fizice autorizate sau persoane juridice specializate în oferirea 
de servicii de contabilitate pentru mandatarul financiar care 
nu are calitatea de expert contabil sau contabil autorizat;

– copie a contractului încheiat între candidatul independent 
şi mandatarul financiar.

DocumenteleDocumentele de înregistrare se depun la sediile filialelor sau 
birourilor județene ale Autorității Electorale Permanente.

– organizează evidenţa operaţiunilor financiare efectuate în 
campania electorală şi verifică legalitatea acestora;

– depune la Autoritatea Electorală Permanentă date despre 
contul bancar deschis de către candidatul independent 
pentru campania electorală, cuprinzând cel puţin codul 
IBAN, banca, respectiv sucursala unde acesta a fost deschis;

–– primește și centralizează toate declarațiile, cu indicarea 
sursei de proveniență a contribuțiilor, pe care candidatul 
independent are obligația să i le predea în cel mult 48 de ore 
de la data depunerii sumelor de bani în contul bancar de 
campanie;

–– până cel mai târziu la data de 6 mai 2016, candidatul 
independent are obligația de a deschide, prin mandatarul 
financiar, un cont bancar la nivelul circumscripției electorale 
unde candidează;

– toate operațiunile de încasări și plăți (cheltuieli) se 
efectuează numai prin contul bancar deschis pentru 
campania electorală;


