NOTĂ DE FUNDAMENTARE
a proiectului de hotărâre a Guvernului privind stabilirea datei alegerilor locale
din anul 2016

Alegerile locale sunt reglementate de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei
publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleşilor locali.
Potrivit art. 10 alin. (1) şi (3) din legea menționată, data alegerilor este
duminica, aceasta fiind stabilită prin hotărâre a Guvernului cu cel puţin 75 de zile
înaintea votării.
Stabilirea datei alegerilor locale trebuie să asigure efectivitatea prevederilor art.
38, ale art. 69 alin. (1) şi ale art. 93 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, raportate la art. 26 din aceeaşi lege, potrivit
cărora durata mandatului autorităţilor administraţiei publice locale este de 4 ani.
Astfel, mandatul consiliilor se exercită de la data constituirii până la data declarării ca
legal constituit a consiliului nou-ales iar mandatul primarului, de la data depunerii
jurământului până la data depunerii jurământului de către primarul nou-ales.
Mai arătăm că, în conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1), ale art. 58 alin.
(1) şi ale art. 89 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, constituirea consiliilor locale şi judeţene, respectiv validarea mandatelor
primarilor sunt acţiuni care trebuie realizate în termen de 20 de zile de la data
alegerilor.
Menţionăm că, în anul 2012, alegerile locale au fost organizate în data de 10
iunie. În data de 24 iunie 2012 a fost organizat un alt tur de scrutin pentru cazurile de
balotaj şi situaţiile în care au fost constatate fraude electorale. Date fiind formalităţile
procedurale prevăzute de lege pentru constituirea consiliilor şi validarea mandatelor
primarilor, respectiv pentru depunerea jurământului de către aceştia, rezultă că data la
care a început exercitarea mandatelor în curs ale autorităţilor administraţiei publice
locale - cu excepţia cazurilor în care a fost organizat un alt tur de scrutin - se
încadrează în perioada 11 iunie 2012 – 30 iunie 2012.
Ţinând cont de prevederile legale în vigoare privind durata mandatelor aleşilor
locali, prezentul proiect propune ca alegerile locale din anul 2016 să aibă loc în data de
5 iunie, această dată fiind de natură să asigure şi o derulare corespunzătoare a
operațiunilor de pregătire a scrutinului.
Din considerente care țin de transparență și de securitatea juridică a alegătorilor
și a competitorilor electorali, adoptarea de către Guvern a hotărârii privind stabilirea
datei alegerilor locale din anul 2016 urmează a fi făcută înaintea datei începerii
perioadei electorale, odată cu stabilirea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei

electorale, a măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor
locale şi a cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor
locale. Data începerii perioadei electorale coincide cu momentul intrării în vigoare a
hotărârii, respectiv cu data de 22 martie 2016.
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) și ale art. 20 alin. (8) din Hotărârea
Guvernului nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la
nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de
documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor
documente, în vederea adoptării/aprobării, cu modificările şi completările ulterioare, în
cazul prezentului proiect nu sunt necesare întocmirea unui document de politici
publice și avizul Ministerului Justiției.
Prezentul proiect de hotărâre a Guvernului este un act administrativ individual,
astfel încât nu sunt incidente prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1361/2006 privind
conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative
supuse aprobării Guvernului.
În acest sens, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre a Guvernului privind
stabilirea datei alegerilor locale din anul 2016, pe care îl supunem spre adoptare.
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