
 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

 1. Titlul proiectului de act normativ:  

Hotărâre pentru aprobarea modelului certificatului doveditor al alegerii consilierilor 

și primarilor 

 

2. Motivul emiterii actului normativ 

2.1. Descrierea situaţiei actuale 

În conformitate cu dispozițiile art. 103 alin. (8) din Legea nr. 115/2015, biroul electoral de 

circumscripţie comunală, orăşenească, municipală sau judeţeană, după caz, eliberează certificatul 

doveditor al alegerilor consilierilor locali şi primarului, respectiv consilierilor judeţeni. De 

asemenea, art. 103 alin. (9) din aceeași lege prevede că, pentru primarul general al municipiului 

Bucureşti, precum şi pentru membrii Consiliului General al Municipiului Bucureşti, certificatele 

doveditoare ale alegerilor se eliberează de biroul electoral de circumscripţie a municipiului 

Bucureşti, iar pentru consilieri şi pentru primarul de sector, de către biroul electoral de 

circumscripţie de sector. 

Modelul certificatului doveditor al alegerii consilierilor şi a primarului este stabilit prin 

hotărâre a Autorității Electorale Permanente care se publică în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, astfel cum prevăd dispozițiile art. 126 alin. (2) din Legea nr. 115/2015. 

2.2. Schimbări preconizate 

Prezentul proiect de hotărâre urmărește stabilirea modelului certificatului doveditor al 

alegerii consilierilor locali și județeni, precum și primarilor. 

 

3. Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

4. Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, 

pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

5. Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

  

6. Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

7. Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului 

de act normativ 

Proiectul de act normativ a fost făcut public pe site-ul Autorității Electorale Permanente, 

potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată. 

 

8. Măsuri de implementare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

  



 

 Față de cele mai sus arătate, am elaborat proiectul de hotărâre pentru aprobarea 

modelului certificatului doveditor al alegerii consilierilor și primarilor, pe care îl propunem spre 

aprobare. 


