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REFERAT DE APROBARE 

 

 

 1. Titlul proiectului de act normativ:  

Instrucțiuni privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea unitară 

a alegerilor locale parțiale pentru primari și un consiliu local din data de 5 

noiembrie 2017 

 

2. Motivul emiterii actului normativ 

2.1. Descrierea situaţiei actuale 

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. 

În ședința Guvernului din data de 27.09.2017 a fost adoptată hotărârea privind  

stabilirea datei de 5 noiembrie 2017 ca dată a alegerilor locale parțiale pentru 16 primari 

și un consiliu local în unele circumscripții electorale. Hotărârea menționată va intra în 

vigoare la data de 2 octombrie 2017, dată la care începe perioada electorală.  

De asemenea, în ședința Guvernului din data de 27.09.2017 au fost adoptate actele 

normative care reglementează măsurile organizatorice și instituționale în vederea stabilirii 

cadrului necesar pentru ducerea la îndeplinire a dispozițiilor Legii nr. 115/2015, respectiv: 

- hotărârea Guvernului pentru aprobarea calendarului acțiunilor din cuprinsul 

perioadei electorale a alegerilor locale parțiale din data de 5 noiembrie 2017; 

- hotărârea Guvernului privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei 

organizări și desfășurări a alegerilor locale parțiale din data de 5 noiembrie 

2017; 

- hotărârea Guvernului privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi 

desfășurării în bune condiții a alegerilor locale parțiale din data de 5 

noiembrie 2017. 

Actele normative mai sus menționate vor intra în vigoare la data de 2 octombrie 

2017.  

În conformitate cu dispozițiile art. 46 din Legea nr. 115/2015, propunerile de 

candidați pentru consilierii locali și primari se fac pe circumscripţii electorale şi se depun 

la birourile electorale de circumscripţie.   
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Dispozițiile art. 47 alin. (3) și (5) din aceeași lege prevăd elementele pe care 

trebuie să le conțină propunerile de candidați, respectiv declarația de acceptare a 

candidaturii, nefiind stabilit un model în acest sens.  

Astfel, propunerile de candidaţi trebuie să cuprindă numele, prenumele, locul şi 

data naşterii, domiciliul, conform actului de identitate, denumirea, seria şi numărul actului 

de identitate, ocupaţia, profesia şi apartenenţa politică a candidaţilor, iar în cazul 

alianţelor, şi alianţa politică sau electorală care i-a propus.  

De asemenea, declarația de acceptare a candidaturii cuprinde numele, prenumele, 

domiciliul, partidul politic sau alianţa care a propus candidatul, profesiunea, ocupaţia şi 

apartenenţa politică a acestuia, consimţământul expres al acestuia de a candida pentru 

funcţia respectivă, precum şi precizarea că întruneşte condiţiile prevăzute de lege pentru a 

candida. 

Potrivit prevederilor art. 103 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 208/2015 privind 

alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și 

funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, 

Autoritatea Electorală Permanentă asigură, în limita competenţelor sale, aplicarea unitară 

a dispoziţiilor legale referitoare la organizarea alegerilor.  

Astfel, în scopul sprijinirii candidaților, formațiunilor politice, precum și a 

organismelor electorale implicate în organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale 

din data de 5 noiembrie 2017 și văzând practica anterioară a Biroului Electoral Central, 

respectiv emiterea Hotărârii nr. 3/H/30.03.2016 privind documentele pe care trebuie să le 

conțină dosarele de candidatură care vor fi depuse la birourile electorale de 

circumscripție la alegerile locale din anul 2016, apreciem oportună stabilirea, pe baza 

elementelor prevăzute de lege a unor modele de documente de candidatură (lista de 

candidați, propunere de candidatură, declarație de acceptare a candidaturii, declarație de 

renunțare la candidatură) care se depun, potrivit legii, la birourile electorale de 

circumscripție. De asemenea, se impune stabilirea unei proceduri unitare cu privire la 

întocmirea și depunerea listelor de susținători la birourile electorale de circumscripție.  

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea 

activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 10/2016 se aplică în mod corespunzător alegerilor locale parțiale, conform 

art. 57 alin. (9) și art. 66 din aceleași norme. 

Conform dispozițiilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 55/2016 pentru 

aprobarea modelelor şi a condiţiilor de tipărire ale buletinelor de vot care sunt folosite la 

alegerile locale din anul 2016, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 291/2016, în 

cazul alegerilor locale parţiale se folosesc modelele buletinelor de vot prevăzute în 

anexele nr. 1 – 3 din acest act normativ. Astfel, anexa nr. 1 și anexa nr. 2 din hotărârea 

menționată stabilesc modelul buletinului de vot pentru alegerea consiliilor locale, 

respectiv modelul buletinului de vot pentru alegerea primarului, acestea fiind aplicabile și 

la alegerile locale parțiale. 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 56/2016 a fost aprobată numerotarea 

circumscripţiilor electorale judeţene şi a circumscripţiei electorale a municipiului 

Bucureşti pentru alegerile locale generale care s-au desfășurat în anul 2016. 
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De asemenea, prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 1/2016 a fost 

stabilit modelul listei susţinătorilor care va fi folosit la alegerile locale, acesta fiind 

aplicabil și la alegerile locale parțiale.  

Mai arătăm că, pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale, Autoritatea 

Electorală Permanentă a adoptat în anul 2016, o serie de hotărâri cu aplicabilitate și în 

cazul alegerilor locale parțiale, respectiv: 

- Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 2/2016 pentru aprobarea 

modelelor listelor electorale permanente care vor fi folosite la alegerile locale şi 

parlamentare,  

- Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 3/2016 pentru aprobarea 

modelului listei electorale suplimentare care va fi folosit la alegerile locale, 

- Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 4/2016 pentru aprobarea 

modelului extrasului de pe lista electorală permanentă, complementară şi suplimentară 

care va fi folosit la alegerile locale,  

- Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 11/2016 pentru aprobarea 

modelului copiei de pe lista electorală complementară care va fi folosit la alegerile locale,  

- Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 5/2016 pentru aprobarea 

modelelor ştampilelor electorale care vor fi folosite la alegerile locale,  

- Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 6/2016 pentru aprobarea 

modelului timbrului autocolant care va fi folosit la alegerile locale,  

- Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 7/2016 pentru aprobarea 

modelului certificatului doveditor al alegerii consilierilor şi a primarilor, 

- Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 12/2016 pentru aprobarea 

modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile locale, 

cu modificările ulterioare, 

- Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 8/2016 pentru aprobarea 

modelelor cererilor de înscriere în Registrul electoral. 

 

2.2. Schimbări preconizate 

Prin prezentul proiect de instrucțiuni se propun următoarele: 

- stabilirea, în baza elementelor prevăzute de lege, a modelului listei de 

candidați, al propunerii de candidatură, al declarației de acceptare a candidaturii și al 

declarației de renunțare la candidatură care vor fi utilizate  la alegerile locale parțiale din 

data de 5 noiembrie 2017; 

- stabilirea unei proceduri de întocmire și depunere a listelor de susținători la 

birourile electorale de circumscripție; 

- modelul buletinului de vot pentru alegerea consiliului local care va fi utilizat la 

alegerile locale parțiale din data de 5 noiembrie 2017 este cel prevăzut în anexa                  

nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 55/2016, cu modificările ulterioare; 

- modelul buletinului de vot pentru alegerea primarului care va fi utilizat la 

alegerile locale parțiale din data de 5 noiembrie 2017 va fi cel prevăzut în anexa nr. 2 la 

Hotărârea Guvernului nr. 55/2016, cu modificările ulterioare; 

- modelele listelor electorale care vor fi utilizate la alegerile locale parțiale din 

data de 5 noiembrie 2017 vor fi cele prevăzute de Hotărârea Autorității Electorale 
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Permanente nr. 2/2016 pentru aprobarea modelelor listelor electorale permanente care 

vor fi folosite la alegerile locale şi parlamentare, Hotărârea Autorității Electorale 

Permanente nr. 3/2016 pentru aprobarea modelului listei electorale suplimentare care va 

fi folosit la alegerile locale, Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 4/2016 

pentru aprobarea modelului extrasului de pe lista electorală permanentă, complementară 

şi suplimentară care va fi folosit la alegerile locale, respectiv prin Hotărârea Autorității 

Electorale Permanente nr. 11/2016 pentru aprobarea modelului copiei de pe lista 

electorală complementară care va fi folosit la alegerile locale; 

- modelele ștampilelor și timbrului autocolant care vor fi utilizate la alegerile 

locale parțiale din data de 5 noiembrie 2017 vor fi cele stabilite prin Hotărârea Autorității 

Electorale Permanente nr. 5/2016 pentru aprobarea modelelor ştampilelor electorale 

care vor fi folosite la alegerile locale, respectiv prin Hotărârea Autorității Electorale 

Permanente nr. 6/2016 pentru aprobarea modelului timbrului autocolant care va fi folosit 

la alegerile locale; 

- modelul certificatului doveditor al alegerii consilierilor locali și primarilor care 

va fi utilizat la alegerile locale parțiale din data de 5 noiembrie 2017 va fi cel prevăzut în 

anexa la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 7/2016 pentru aprobarea 

modelului certificatului doveditor al alegerii consilierilor şi a primarilor; 

- modelele proceselor-verbale privind rezultatele votării  care vor fi utilizate la 

alegerile locale parțiale din data de 5 noiembrie 2017 vor fi cele prevăzute de Hotărârea 

Autorității Electorale Permanente nr. 12/2016 pentru aprobarea modelelor proceselor-

verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile locale, cu modificările 

ulterioare; 

- numerotarea circumscripţiilor electorale judeţene, aprobată prin Hotărârea 

Guvernului  nr. 56/2016 privind numerotarea circumscripţiilor electorale judeţene şi a 

circumscripţiei electorale a municipiului Bucureşti pentru alegerile locale, se va aplica și 

la alegerile locale parțiale din data de 5 noiembrie 2017; 

- numerotarea circumscripţiilor comunale și municipale utilizată la alegerile 

locale generale din anul 2016 se va aplica și la alegerile locale parțiale din data de 5 

noiembrie 2017.       

Până la data de 31 octombrie 2017, fiecare birou electoral de circumscripție va 

transmite Autorității Electorale Permanente numele, prenumele și codurile numerice 

personale ale candidaților, precum și denumirile formațiunilor politice din partea cărora 

aceștia candidează. 

 

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.  
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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 instrucțiuni va fi supus procedurii de transparență decizională. 

 

8. Măsuri de implementare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

 Față de cele mai sus arătate, am elaborat proiectul de instrucțiuni privind unele 

măsuri pentru organizarea și desfășurarea unitară a alegerilor locale parțiale pentru 

primari și un consiliu local din data de 5 noiembrie 2017, pe care îl propunem spre 

aprobare. 

 

 


