
 

 

 

Documentele care vor fi depuse în termen de 15 zile de la data desfășurării alegerilor sunt 

următoarele: 

1. Adresa de înaintare, semnată de mandatarul financiar coordonator (nume, prenume și 

semnătura); 

2. Raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, semnat de mandatarul financiar 

coordonator (nume, prenume și semnătura); 

3. Declarația privind cuantumul total al datoriilor înregistrate ca urmare a campaniei electorale, 

semnată de reprezentantul legal al formațiunii politice (nume, prenume și semnătura); 

4. Declarația privind numărul de materiale de propagandă electorală produse și utilizate, 

defalcat pe categorii semnată de reprezentantul legal al formațiunii politice (nume, prenume și 

semnătura); 

5. Declarația privind respectarea plafoanelor maxime stabilite de lege pentru cheltuielile 

electorale semnată de reprezentantul legal al formațiunii politice (nume, prenume și semnătura); 

6. Lista furnizorilor serviciilor și/sau bunurilor utilizate în campania electorală, care va fi 

semnată de mandatarul financiar coordonator/ reprezentantul legal (nume, prenume și semnătura); 

7. Declarația reprezentantului legal al partidului politic/alianței politice/organizației cetățenilor 

români aparținând minorităților naționale, după caz, cu privire la neefectuarea cheltuielilor 

electorale din venituri destinate activității curente, semnată de reprezentantul legal al formațiunii 

politice (nume, prenume și semnătura); 

8. Declaraţiile candidaților privind provenienţa contribuţiilor pentru campania electorală; 

9. Formularele pentru înregistrarea contribuitorilor la campania electorală, însoțite de 

următoarele: 

- documente privind contribuțiile provenite din donații (contract de donație, formular pentru 

înregistrarea donatorilor persoane fizice, declarația privind proveniența donației întocmită de 

donator, etc.); 

- documente privind contribuțiile provenite din împrumuturi (contract de împrumut, etc); 

10. Împuternicirea scrisă privind depunerea contribuțiilor electorale ale candidaților de către 

mandatar, după caz, semnată de candidat (una pentru fiecare candidat care va fi atasată la prima 

depunere/virare în cont); 

11. Ordin de plată sau foaie de vărsământ (chitanță de depunere) pentru fiecare depunere în 

parte. 

 

Aranjarea documentelor de mai sus se va face în ordinea precizată. 

Toate documentele susmenționate vor fi depuse în original și vor fi prezentate într-un dosar 

cu opis, semnat de mandatarul financiar coordonator. 
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      Aranjarea în dosar a documentelor privind contribuțiile se va face în ordinea operațiunilor 

din cont, conform extrasului de cont bancar, pentru fiecare depunere/virare aferentă fiecărui 

candidat în parte, astfel:  

- declarația privind sursa de proveniență a contribuției; 

- formularul pentru înregistrarea contribuitorilor la campania electorală; 

- împuternicirea scrisă privind depunerea contribuțiilor electorale ale candidaților de către 

mandatar, după caz, semnată de candidat (una pentru fiecare candidat care va fi atașată la 

prima depunere/virare în cont); 

- ordin de plată sau foaie de vărsământ (chitanță de depunere) pentru fiecare depunere în 

parte; 

- documentele justificative pentru contribuțiile provenite din donații sau din împrumuturi. 

 


