RECOMANDARI
PRIVIND DEPUNEREA DOCUMENTELOR OBLIGATORII
CONFORM LEGII NR. 334/2006

Documentele ce urmează a fi depuse în original și în format electronic, în
termen de 15 zile de la data alegerilor, de către competitorii electorali, la nivel
central sunt:
1.
Adresa de înaintare, semnată de mandatarul financiar coordonator (nume,
prenume, semnătura);
2.
Raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, semnat de
mandatarul financiar coordonator (nume, prenume și semnătura) care va cuprinde
toate veniturile si cheltuielile organizațiilor județene care au participat la alegerile
locale parţiale din 11 iunie 2017;
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).
Documentele ce urmează a fi depuse în original și în format electronic, în
termen de 15 zile de la data alegerilor, de către competitorii electorali, la nivel
județean sunt:
1.
Adresa de înaintare, semnată de mandatarul financiar județean (nume,
prenume, semnătura);
2.
Declaraţiile candidaților privind provenienţa contribuţiilor pentru
campania electorală;
3.
Formularele pentru înregistrarea contribuitorilor la campania electorală,
însoțite de următoarele:

- documente privind contribuțiile provenite din donații (contract de donație –
exemplar certificat pentru conformitate cu originalul de către mandatarul financiar
Județean /candidat, formular pentru înregistrarea donatorilor persoane fizice,
declarația privind proveniența donației întocmită de donator etc.);
- documente privind contribuțiile provenite din împrumuturi (contract de
împrumut - exemplar certificat pentru conformitate cu originalul de către mandatarul
financiar Județean/candidat, etc.);
4.
Împuternicirea scrisă privind depunerea contribuțiilor electorale ale
candidaților de către mandatarul financiar județean, după caz, semnată de candidat
(una pentru fiecare candidat care va fi ataşată la prima depunere/virare în cont);
5.
Ordin de plată sau foaie de vărsământ (chitanță de depunere) pentru
fiecare depunere în parte - exemplar certificat pentru conformitate cu originalul de
către mandatarul financiar județean/candidat.
Toate documentele susmenționate vor fi depuse în original și vor fi prezentate
într-un dosar cu opis, semnat de mandatarul financiar județean.
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.

Documentele care vor fi depuse la Autoritatea Electorală Permanentă, în
termen de 30 zile de la data desfășurării alegerilor sunt următoarele:
 documente depuse de către mandatarul financiar coordonator:
1.
Adresa de înaintare, semnată de mandatarul financiar coordonator (nume,
prenume, semnătură);
2.
Cererea de rambursare, semnată de reprezentantul legal al formațiunii
politice (nume, prenume, semnătură), în cazul în care au îndeplinit condițiile
generale de rambursare a cheltuielilor electorale care va cuprinde toate cheltuielile
solicitate la rambursare de către fiecare organizație județeană;
3.
Lista candidaților către care urmează să se facă restituirea contribuțiilor
încasate pentru campania electorală, semnată de reprezentantul legal al formațiunii

politice (nume, prenume și semnătura), în cazul în care au îndeplinit condițiile
generale de rambursare a cheltuielilor electorale;

 documente depuse de către mandatarul financiar județean
Adresa de înaintare, semnată de mandatarul financiar județean (nume,
prenume, semnătură);
2. Documente justificative pe tipuri de cheltuieli conform prevederilor art. 59
din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006. (facturi, ordine de
plată, contracte, declarațiile conform HG nr. 10/2016, un exemplar din
materialul de propagandă electorală, lista de distribuție pentru materialele
electorale de tip afiș sau broșuri, pliante și alte tipărituri, proces verbal de
recepție pentru materialele electorale de tip afiș sau broșuri, pliante și alte
tipărituri, cd sau stick pentru materialul de propagandă electorală online,
fotografii ale spațiilor și echipamentelor închiriate, o copie scrisă a
rezultatelor cercetării sociologice, etc.)
3. Documentele întocmite la deschiderea contului bancar pentru campania
electorală. (cerere de deschidere de cont bancar de campanie electorală de
unde să rezulte că mandatarul financiar județean este împuternicit).
1.

Precizări:
1.Toate documentele menționate mai sus vor fi depuse în original și în copie,
atât pe format de hârtie, cât și în format electronic. Documentele vor fi depuse la
Autoritatea Electorală Permanentă în bibliorafturi/dosare cu opis, semnate de
mandatarul financiar județean. Documentele vor fi însoțite de un centralizator Excel
al operațiunilor financiare derulate pentru campania electorală/al documentelor
depuse la Autoritatea Electorală Permanentă.
2. Pentru candidatul independent depunerea documentelor atât la 15 zile cât și
la 30 zile (în cazul în care a îndeplinit condițiile generale de rambursare a
cheltuielilor electorale) se face la Biroul Județean al Autorității Electorale
Permanente unde se află circumscripția pentru care a candidat.
Notă:
Atragem atenţia asupra obligaţiei de a respecta dispoziţiile art. 36 alin.
2
(3 ) din Legea nr. 334/2006, respectiv:
“În termen de 30 de zile de la data încheierii campaniei electorale,
competitorii electorali au obligaţia de a transmite la Autoritatea Electorală
Permanentă o declaraţie cuprinzând informaţii privind descrierea materialelor de
propagandă electorală online, producţia, perioada şi spaţiul de difuzare a
acestora.”

