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CONSIDERAŢII GENERALE  
 

Actele normative care stabilesc cadrul juridic necesar pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru autorităţilor administraţiei publice locale din data de 10 iunie 2012 

 
 

  LEGEA nr. 67/2004, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
 

ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI nr. 3/2012 privind unele măsuri pentru 

organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţilor administraţiei publice locale din 

anul 2012. 
 

  HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 140/13.03.2012 privind stabilirea datei de desfășurare a 

alegerilor pentru autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2012; 
 

  HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 141/13.03.2012 privind aprobarea Programului 

calendaristic pentru realizarea activităţilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor 

pentru autorităţile administraţiei  publice locale din anul 2012; 
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CONSIDERAŢII GENERALE  
 

Actele normative care stabilesc cadrul juridic necesar pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru autorităţilor administraţiei publice locale din data de 10 iunie 2012 

 
 

  HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 142/13.03.2012 privind cheltuielile necesare pentru 

pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile publice locale din anul 

2012; 
 

HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 143/13.03.2012 privind numerotarea circumscripţiilor 

electorale judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru alegerea autorităţilor administraţiei 

publice locale din anul 2012; 
 

  HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 144/13.03.2012 privind stabilirea măsurilor pentru 

organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 

2012. 
 

  HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 145/13.03.2012 privind aprobarea modelelor 

buletinelor de vot care se folosesc la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale 

din anul 2012. 
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CONSIDERAŢII GENERALE  
 

Actele normative care stabilesc cadrul juridic necesar pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru autorităţilor administraţiei publice locale din data de 10 iunie 2012 

 

HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 146/13.03.2012 privind aprobarea modelului timbrului 

autocolant care se foloseşte la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din 

anul 2012. 
 

HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 147/13.03.2012 privind aprobarea modelelor 

ştampilelor care se folosesc la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din 

anul 2012. 
 

  HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 148/13.03.2012 pentru aprobarea modelului copiei de 

pe lista electorală permanentă,a modelului de pe lista electorală complementară, a modelului 

listei electorale suplimentare, a modelului extrasului de pe copia listei electorale permanente, 

complementare sau de pe lista electorală suplimentară, a modelului listei susţinătorilor, a 

modelului declaraţiei de acceptare a candidaturii, a modelului declaraţiei de renunţare la 

candidatură, precum şi a modelului listei membrilor organizaţiei cetăţenilor români 

aparţinând unei minorităţi naţionale, ce vor fi folosite pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale din anul 2012. 
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CONSIDERAŢII GENERALE  
 

Actele normative care stabilesc cadrul juridic necesar pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru autorităţilor administraţiei publice locale din data de 10 iunie 2012 

 

  HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 284/11.04.2012 pentru modificarea anexelor la 

Hotărârea Guvernului nr.145/2012 privind aprobarea modelelor buletinelor de vot care se 

folosesc la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012. 

 

CONSTITUȚIA ROMÂNIEI republicată în Monitorul Oficial al României nr. 767 din 31 

octombrie 2003, Partea I. 
 

  LEGEA nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea 

altor acte normative. 
 

  ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI nr. 24/2008 privind accesul la propriul 

dosar şi deconspirarea Securităţii, cu modificările și completările ulterioare. 
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CONSIDERAŢII GENERALE  
 

IMPORTANT 
 

      HOTĂRÂRILE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL sunt obligatorii 

pentru toate birourile electorale din ţară, precum şi pentru toate organismele 

cu atribuţii în materie electorală, de la data aducerii la cunoştinţă în şedinţa 

publică. 

 

 HOTĂRÂRILE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL  

pot fi consultate pe site-ul  

 

www.beclocale2012.ro 
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CONSTITUIREA  

BIROURILOR ELECTORALE DE CIRCUMSCRIPȚIE LOCALĂ 
(art.24 alin. (1)-(3) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) 

 

       Birourile electorale de circumscripţie comunală se constituie din 7 membri, 

cele ale oraşelor, municipiilor şi subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale 

municipiilor, din 9 membri. 
 

  Biroul electoral de circumscripţie comunală este format din preşedinte, un 

locţiitor al acestuia şi din 5 reprezentanţi ai partidelor politice, alianţelor politice şi 

alianţelor electorale care participă la alegeri în circumscripţia electorală respectivă. 
 

  Biroul electoral de circumscripţie orăşenească, municipală şi din subdiviziunile 

administrativ-teritoriale ale municipiilor este format din preşedinte, un locţiitor al 

acestuia şi din 7 reprezentanţi ai partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor 

electorale care participă la alegeri în circumscripţia electorală respectivă. 
 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ  



 

 

 

 

 

CONSTITUIREA  

BIROURILOR ELECTORALE DE CIRCUMSCRIPȚIE LOCALĂ 

 

 Biroul electoral de circumscripţie, constituit din președinte și locțiitorul acestuia, 

îndeplineşte toate atribuţiile ce îi revin potrivit prezentei legi, urmând a fi 

completat cu reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor 

electorale care participă la alegeri în circumscripţia respectivă, după definitivarea 

candidaturilor. – art.24 alin. (12) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare 
 

 În termen de 5 zile de la data până la care se pot propune candidaturile – cel mai 

târziu la data de 5 mai 2012 – filialele locale ale partidelor politice, alianţelor 

politice şi alianţelor electorale trebuie să comunice, în scris, birourilor electorale de 

circumscripţie numele şi prenumele reprezentanţilor lor care fac parte din acestea. 

Comunicările transmise după acest termen nu se iau în considerare. – art.24 alin. (13) 

din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și pct. 32 din Anexa la 

Hotărârea Guvernului nr. 141/2012 
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COMPLETAREA  

BIROURILOR ELECTORALE DE CIRCUMSCRIPȚIE LOCALĂ 

 

 Completarea birourilor electorale de circumscripţie cu reprezentanţii partidelor 

politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale se face, în termen de 24 de ore 

de la rămânerea definitivă a candidaturilor – cel mai târziu la data de 9 mai 2012 

– de către preşedintele biroului electoral, în prezenţa persoanelor delegate de 

partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale care au comunicat 

reprezentanţi, în ordinea descrescătoare a numărului de candidaţi propuşi de 

fiecare partid politic, alianţă politică sau alianţă electorală pentru consiliul local în 

cauză, la care se adaugă, dacă este cazul, candidatul la funcţia de primar, precum 

şi candidatul pentru funcţia de preşedinte al consiliului judeţean. – art.24 alin. (14) din 

Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și pct. 42 din Anexa la 

Hotărârea Guvernului nr. 141/2012 

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ  



 

 

 

 

 

COMPLETAREA  

BIROURILOR ELECTORALE DE CIRCUMSCRIPȚIE LOCALĂ 
(art.24 alin. (14) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) 

 

 Dacă numărul total de reprezentanţi comunicat de către partidele politice, 

alianţele politice şi alianţele electorale este mai mic decât cel al membrilor 

biroului electoral, operaţiunea de desemnare a reprezentanţilor se repetă până la 

ocuparea tuturor locurilor.  
 

 La această fază participă numai partidele politice, alianţele politice şi alianţele 

electorale care au propus mai mulţi reprezentanţi pentru acelaşi birou electoral. 
 

 Un partid politic, o alianţă politică sau o alianţă electorală nu poate avea mai 

mult de 3 reprezentanţi în biroul electoral al aceleiaşi circumscripţii.  
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COMPLETAREA  

BIROURILOR ELECTORALE DE CIRCUMSCRIPȚIE LOCALĂ 
(art.24 alin. (16) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) 

 

 În cazul în care două sau mai multe partide politice, alianţe politice sau alianţe 

electorale au propus acelaşi număr de candidaţi, reprezentanţii lor fac parte din biroul 

electoral de circumscripţie, în limita locurilor neocupate de reprezentanţii partidelor 

politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale aflate, potrivit alin. (14), într-o situaţie 

mai favorabilă; dacă prin aplicarea acestei prevederi nu este posibil ca reprezentanţii 

tuturor partidelor politice, ai alianţelor politice şi alianţelor electorale aflate în situaţie 

de egalitate să fie incluşi în componenţa biroului electoral, preşedintele acestuia 

procedează la tragerea la sorţi, în prezenţa delegaţilor partidelor politice, ai alianţelor 

politice şi alianţelor electorale în cauză. 
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ATENȚIE ! 
 

         În realizarea atribuţiilor ce revin birourilor electorale, membrii acestora 

exercită o funcţie ce implică autoritatea de stat. Exercitarea corectă şi imparţială 

a acestei funcţii este obligatorie. – art. 23 alin. (3) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare 
 

      Birourile electorale sunt alcătuite numai din cetăţeni cu drept de vot. – art. 23 

alin. (2) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 

      Nu pot fi membri ai birourilor electorale de circumscripţie sau ai birourilor 

electorale ale secţiilor de votare candidaţii în alegeri, soţii, rudele şi afinii acestora 

până la gradul al doilea inclusiv, precum şi persoanele care nu au exerciţiul 

drepturilor electorale. – art. 42 din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare 
 

      Reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale în 

birourile electorale nu pot primi şi nu pot exercita alte însărcinări în afara celor 

prevăzute de prezenta lege. – art. 41 alin. (1) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 
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AU DREPTUL DE A FI ALEȘI 
(art.  4 și 41 din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ) 

 

  Au dreptul de a fi aleşi consilieri, primari sau preşedinţi ai consiliilor judeţene cetăţenii 

cu drept de vot care au împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel puţin 23 de 
ani, dacă nu le este interzisă asocierea în partide politice, potrivit art. 40 alin. (3) din 
Constituţia României, republicată. 

  Pot candida numai persoanele care au domiciliul pe teritoriul unităţii administrativ-
teritoriale în care urmează să fie alese. 

  La sectoarele municipiului Bucureşti pot candida şi pot fi alese persoanele care au 
domiciliul în municipiul Bucureşti, indiferent de sector. 

 Cetăţenii Uniunii Europene care au domiciliul sau reşedinţa în România au dreptul de a 
alege şi de a fi aleşi în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, cu îndeplinirea prevederilor  
legii. 

ATENȚIE!  

Cetăţenii Uniunii Europene au dreptul de a fi aleşi numai în funcţia de consilier 
local şi consilier judeţean. 
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NU POT FI ALEȘI  

(art.  5 din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ) 

  

 

  cetăţenii care fac parte din categoriile prevăzute la art. 40 alin. 
(3) din Constituţia României, republicată; 
 

  debilii sau alienaţii mintal, puşi sub interdicţie; 
 

  persoanele lipsite de drepturile electorale, pe durata stabilită 
prin hotărâre judecătorească definitivă. 
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CANDIDATURILE 
(art.  6  alin. (5), (6) și (8) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ) 

 

  O persoană poate candida pentru: 

 un singur consiliu local şi un singur consiliu judeţean; 

 o singură funcţie de primar sau de preşedinte al consiliului judeţean. 

  O persoană poate candida, în acelaşi timp, pentru: 

 funcţia de consilier local, de consilier judeţean şi de primar; 

 funcţia de consilier local, de consilier judeţean şi de preşedinte al 
consiliului judeţean.  

  O persoană nu poate candida, în acelaşi timp, pentru: 

  funcţia de primar şi pentru funcţia de preşedinte al consiliului judeţean. 

 

  ATENȚIE ! 
  Candidaturile depuse pe mai multe liste de candidaţi sau atât pe 
liste, cât şi ca independent sunt nule de drept. 
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CANDIDATURILE 
(art.  6  alin. (1) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ) 

 

    La birourile electorale de circumscripție se pot depune candidaturi 
de către: 

 partidele politice sau de alianţele politice constituite potrivit Legii partidelor 

politice nr. 14/2003; 

 alianţele electorale constituite în condiţiile Legii nr. 67/2004, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare  

 organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale* reprezentate în 

Parlament; 

 candidații independenți.  

    ATENȚIE ! 

     Listele de candidaţi pentru alegerea consiliilor locale trebuie întocmite astfel 

încât să asigure reprezentarea ambelor sexe.  
 

      * Potrivit art. 7 alin (1) din Legea nr. 67/2004 „(...) prin minoritate naţională se înţelege 

acea etnie care este reprezentată în Consiliul Minorităţilor Naţionale”. 
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ALIANȚELE ELECTORALE 
(art.  6  alin. (2) și (3) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ) 

 

 

 

 Alianţele electorale se pot constitui între partide politice sau alianţe politice 

la nivel judeţean ori local și se înregistrează la biroul electoral de 

circumscripţie judeţeană sau a municipiului Bucureşti. 
 

 

 

    ATENȚIE ! 

     Un partid politic nu poate face parte, la acelaşi nivel, decât dintr-o 

singură alianţă electorală.  
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PROPUNERILE DE CANDIDAȚI 

  

 Propunerile de candidaţi pentru consilierii locali și pentru primari se fac pe 

circumscripţii electorale şi se depun la birourile electorale de circumscripţie cel 

mai târziu cu 40 de zile înainte de data alegerilor – 1 mai 2012. − art.  44  din Legea 

nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și pct. 25 din anexa la Hotărârea 

Guvernului nr. 141/2012 

 

 Propunerile de candidaţi se fac în scris, în 4 exemplare, de către partidele 

politice, alianţele politice, alianţele electorale sau organizaţiile cetăţenilor 

aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, sub semnătura 

conducerii organizaţiilor judeţene ale acestora, iar în cazul candidaţilor 

independenţi, pe baza listei susţinătorilor. − art.  45  alin. (1) din Legea nr. 67/2004, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare  
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PROPUNERILE DE CANDIDAȚI 
(art.  45  alin. (2) și (3) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ) 

 

 

 

  În cazul alianţelor electorale dintre partide politice, listele cu propuneri de 

candidaţi trebuie semnate şi de conducerile judeţene ale fiecărui partid politic din 

alianţă. Dacă alianţele electorale se constituie la nivel comunal, orăşenesc, 

municipal sau de sector al municipiului Bucureşti, propunerile se semnează de 

conducerea alianţei şi se contrasemnează de conducerea fiecărei organizaţii locale 

din coaliţie. 
 

 Listele de candidaţi trebuie să cuprindă numele, prenumele, locul şi data 

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

actului de identitate, ocupaţia, profesiunea şi apartenenţa politică a 

candidaţilor, iar în cazul alianţelor, şi partidul politic care i-a propus. 
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DOCUMENTELE CARE TREBUIE SĂ ÎNSOȚEASCĂ 

 LISTELE DE CANDIDAȚI 
(potrivit Hotărârii Biroului Electoral Central nr. 5/H/11.04.2012) 

   declarația de acceptare a candidaturii, în 4 exemplare, (conform modelului prevăzut în 

anexa la Hotărârea Guvernului nr. 148/2012); 

 declarația de avere și declarația de interese, în câte 2 exemplare (conform modelelor 

stabilite în anexele la Legea nr. 176/2010); un exemplar al acestora se comunică în cel mult 48 

de ore de la depunere către ANI (art. 3 alin. 5 din Legea 176/2010). 

 declarația pe propria răspundere în sensul că a avut sau nu calitatea de lucrător 

al Securității sau de colaborator al acesteia, în 4 exemplare (conform modelului  

prevăzut în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008, cu modificările și 

completările ulterioare); sunt exceptați de la această obligație candidații care la data de 

22 decembrie 1989 nu împliniseră vârsta de 16 ani. 

    ATENȚIE !    Documentele  de mai sus se semnează și se datează olograf. 

  Pe lângă documentele de mai sus, candidații independenți trebuie să depună un 

exemplar original și trei copii ale listei susținătorilor (conform modelelor prevăzute în anexele 

nr. 10-12 la Hotărârea Guvernului nr. 148/2012). 
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DOCUMENTELE CARE TREBUIE SĂ ÎNSOȚEASCĂ 

 LISTELE DE CANDIDAȚI 
(potrivit Hotărârii Biroului Electoral Central nr. 5/H/11.04.2012) 

 

 

        Pe lângă declarația de acceptare a candidaturii, declarația de avere, declarația de 

interese și declarația pe propria răspundere în sensul că a avut sau nu calitatea de 

lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia, cetățenii celorlalte state 

membre ale Uniunii Europene trebuie să depună și următoarele documente: 

 o copie a unui document care atestă adresa din România (potrivit art. 223 

alin. (3) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare) sau o copie a unui document emis de Oficiul Român pentru 

Imigrări – în 4 exemplare; 

 o declarație pe propria răspundere, semnată și datată olograf (conform art. 

531 alin (4) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare) – în 4 exemplare. 
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ACCEPTAREA  SAU RESPINGEREA  CANDIDATURILOR 
(art.  40 și art. 50  alin. (1) și (4) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

și art. 2 alin. (1) din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 12/H/20.04.2012 ) 
 

 Biroul electoral de circumscripţie examinează respectarea condiţiilor legale pentru 

ca o persoană să poată candida, respectarea condiţiilor de fond şi de formă ale listelor 

de candidaţi, precum şi ale listei susţinătorilor.  

Candidaturile care îndeplinesc condiţiile legale sunt înregistrate.  

Candidaturile care nu îndeplinesc condiţiile legale de fond şi de formă se resping de 

către biroul electoral de circumscripţie. 

 Nu pot candida persoanele care la data depunerii candidaturii nu îndeplinesc 

condiţiile legale pentru a fi alese. Candidaturile acestor persoane se resping de către 

biroul electoral de circumscripţie. 

 Admiterea sau respingerea candidaturilor se face prin hotărâri ale birourilor 

electorale de circumscripție. 
 

     ATENȚIE ! 
 

     Birourile electorale lucrează în prezenţa majorităţii membrilor care le compun 

şi adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi. În caz de egalitate de 

voturi, votul preşedintelui este hotărâtor. 

 

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ  



ACCEPTAREA  SAU RESPINGEREA CANDIDATURILOR 
(art.  50  alin. (2) și (3) și art. 51 din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare ) 

 
 Două exemplare ale propunerii de candidatură se păstrează la biroul electoral de 

circumscripţie. Celelalte două exemplare, certificate de biroul electoral de 

circumscripţie prin semnătura preşedintelui acestuia şi prin aplicarea ştampilei, se 

restituie depunătorului; unul dintre exemplarele restituite depunătorului se 

înregistrează de către acesta la judecătoria în a cărei rază teritorială se află 

circumscripţia electorală pentru care se depune candidatura. 
 

 În termen de 24 de ore de la înregistrarea fiecărei candidaturi, unul dintre 

exemplarele propunerii de candidatură se afişează de către biroul electoral de 

circumscripţie la sediul acestuia, la loc vizibil. 

 

    Candidaţii pot renunţa la candidatură până la data rămânerii definitive a 

candidaturilor. În acest scop, aceştia depun la biroul electoral de circumscripţie o 

declaraţie de renunţare, semnată şi datată de cel în cauză. 

 

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ  



ACCEPTAREA  SAU RESPINGEREA CANDIDATURILOR 
(art.  52  alin. (1) și (2) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și 

art. 2 alin. (2) din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 12/H/20.04.2012 ) 

 

  Acceptarea de către biroul electoral de circumscripţie a unei candidaturi poate 

fi contestată de către cetăţeni, partidele politice, alianţele politice şi alianţele 

electorale, în termen de cel mult 48 de ore de la afişarea candidaturii. 

 Respingerea de către biroul electoral de circumscripţie a unei candidaturi poate 

fi contestată de către candidat, partidele politice, alianţele politice sau alianţele 

electorale care au propus candidatura respectivă, în termen de cel mult 48 de ore 

de la respingere. 

 

ATENȚIE! 

 Termenele de 48 de ore, prevăzute mai sus, încep să curgă de la ora 0.00 a 

zilei următoare celei în care a avut loc afișarea hotărârii, conform procesului-

verbal de afișare. 
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ACCEPTAREA  SAU RESPINGEREA CANDIDATURILOR 
(art.  52  alin. (4) - (7) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și art. 4 

din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 12/H/20.04.2012 ) 
 

   Contestaţia şi, dacă este cazul, cererea de recurs se depun la instanţa competentă 

să le soluţioneze, sub sancţiunea nulităţii. 

  Contestaţiile privind admiterea sau respingerea candidaturilor se soluţionează în 

termen de 48 de ore de la înregistrare, de către judecătoria, respectiv tribunalul, în a 

cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală.  

       Împotriva hotărârii date în contestaţie se poate face recurs în termen de 24 de ore 

de la pronunţare, la instanţa ierarhic superioară. Recursul se soluţionează în termen de 

24 de ore de la înregistrare. 

       Hotărârea pronunţată în recurs este definitivă şi irevocabilă. 
 

  Instanțele judecătorești competente să soluționeze contestațiile formulate 

împotriva hotărârilor de admitere sau de respingere a candidaturilor de către biroul 

electoral de circumscripție vor lua măsuri de aducere la cunoștință a hotărârii 

definitive și irevocabile biroului electoral de circumscripție care a pronunțat hotărârea 

atacată, în vederea definitivării candidaturilor. 
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LISTELE COMPLETE DE CANDIDAȚI 
 

 

 Numărul consilierilor pentru consiliile locale şi pentru consiliile judeţene este 

cel stabilit prin ordin al prefectului, potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001, 

republicată. − art.  43  din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  
 

 Numărul de candidaţi de pe fiecare listă poate fi mai mare decât numărul de 

consilieri stabilit potrivit Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu până la un sfert din numărul mandatelor; fracţiunile se întregesc la 

cifra 1, indiferent de mărimea acestora. − art.  6  alin. (7) din Legea nr. 67/2004, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare 

 

     ATENȚIE ! 
 

 Prin listă completă de candidaţi se înţelege lista care cuprinde numărul 

maxim de candidaţi pentru funcţia de consilier, în conformitate cu prevederile 

art. 6 alin. (7). − art.  25  alin. (2) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare 
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LISTELE COMPLETE DE CANDIDAȚI 

 

 

    Birourile electorale de circumscripție comunică biroului electoral de 

circumscripţie judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, denumirea 

partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi 

organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, care au 

depus liste complete de candidaţi. − art.  25  alin. (1) lit. d) din Legea nr. 67/2004, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
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CANDIDATURILE DEFINITIVE 
( art.  53 din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și pct. 34 din 

anexa la Hotărârea Guvernului nr. 141/2012) 

 
 După expirarea termenului de depunere a candidaturilor, la care se adaugă, 

dacă este cazul, termenele prevăzute la art. 52 alin. (1), (2), (5) şi (6) – cel mai 

târziu la data de 8 mai 2012 -  birourile electorale de circumscripţie încheie 

un proces-verbal prin care constată rămânerea definitivă a candidaturilor.  

 

 Candidaturile definitive se afişează la sediul biroului electoral de 

circumscripţie, precum şi la sediul secţiilor de votare, după constituirea 

birourilor electorale ale acestora, cu precizarea numelui şi prenumelui, 

apartenenţei politice, profesiunii şi ocupaţiei candidatului.  
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BULETINELE DE VOT 

 

 Dimensiunile buletinului de vot se stabilesc de către biroul electoral de 

circumscripţie, ţinând seama de numărul patrulaterelor, precum şi de spaţiul 

necesar pentru imprimarea numelui candidaţilor şi a celorlalte date prevăzute de 

lege − art. 55 alin. (6) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 Numărul de ordine de pe buletinele de vot se stabilește prin tragere la sorți 

potrivit prevederilor art. 55 alin. (8) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare . 

 

 Ordinea de pe buletinele de vot se comunică prefectului de către preşedintele 

biroului electoral de circumscripţie judeţeană, respectiv de către preşedinţii 

birourilor electorale de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală şi de 

sector al municipiului Bucureşti, în termen de 24 de ore de la efectuarea tragerii la 

sorţi. − art. 55 alin. (11) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
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BULETINELE DE VOT 

 

 Buletinele de vot se distribuie circumscripţiilor electorale prin grija prefecţilor. 

Buletinele de vot se preiau de către primar, împreună cu preşedintele biroului 

electoral de circumscripţie, pe bază de proces-verbal, şi se păstrează în încăperi 

speciale, încuiate şi sigilate. Buletinele de vot se predau preşedinţilor birourilor 

electorale ale secţiilor de votare, pe bază de proces-verbal, cel mai târziu în preziua 

alegerilor. − art. 58 alin. (1) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 

  La sediul primăriei şi al biroului electoral de circumscripţie, precum şi la sediile 

secţiilor de votare se afişează, în termen de 3 zile de la expirarea termenului de 

imprimare, câte un buletin de vot din fiecare categorie, după ce a fost vizat şi anulat 

de preşedintele biroului electoral de circumscripţie. − art. 59 din Legea nr. 67/2004, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 

 La cererea partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale sau a 

candidaţilor independenţi care participă la alegeri, biroul electoral de circumscripţie 

eliberează, pentru fiecare, câte un buletin de vot din fiecare categorie, vizat şi anulat. 
− art. 60 din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
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CAMPANIA ELECTORALĂ 

 

 Campania electorală începe cu 30 de zile înainte de data desfăşurării alegerilor –   

11 mai 2012 şi se încheie în ziua de sâmbătă care precedă data alegerilor, la ora 7,00. 

– art. 61 din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și pct. 48 din anexa la 

Hotărârea Guvernului nr. 141/2012 
 

 Birourile electorale de circumscripţie veghează la corecta desfăşurare a campaniei 

electorale în circumscripţia în care funcţionează, soluţionând plângerile ce le sunt 

adresate cu privire la împiedicarea unui partid politic, alianţă politică, alianţă 

electorală ori candidat independent de a-şi desfăşura campania electorală în condiţiile 

prevăzute de lege şi cu respectarea deontologiei electorale. – art. 77 alin. (1) din Legea nr. 

67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  
 

 Dacă biroul electoral de circumscripţie consideră, cu ocazia soluţionării plângerii, că 

este necesară luarea unor măsuri administrative sau aplicarea unor sancţiuni 

contravenţionale ori penale, sesizează autorităţile competente. – art. 77 alin. (2) din Legea 

nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  
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CAMPANIA ELECTORALĂ 

(art. 77 alin. (3) și (4) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și art. 

3 din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 12/H/20.04.2012) 

 

  Împotriva soluţiei date de biroul electoral de circumscripţie comunală, 

orăşenească, municipală sau de sector al municipiului Bucureşti se poate face 

contestaţie la biroul electoral de circumscripţie judeţeană, respectiv la biroul 

electoral de circumscripţie a municipiului Bucureşti, iar împotriva soluţiei date de 

biroul electoral de circumscripţie judeţeană sau de biroul electoral de 

circumscripţie a municipiului Bucureşti se poate face contestaţie la Biroul Electoral 

Central; soluţia dată asupra contestaţiei este definitivă. 
 

  Contestațiile prevăzute mai sus se pot face în termen de 48 de ore de la data 

afișării hotărârii la sediul biroului electoral care a emis-o. 
 

  Soluţionarea plângerilor şi a contestaţiilor se face în termen de 3 zile de la 

înregistrarea lor, iar hotărârile date se publică în presă şi se afişează în mod vizibil 

la sediul biroului electoral care le-a emis. 
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CONSTATAREA REZULTATELOR ALEGERILOR 

(art. 93 alin. (1) – (3) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ) 

 

  După primirea dosarelor de la birourile electorale ale secţiilor de votare, biroul 

electoral de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală şi de sector al 

municipiului Bucureşti procedează la ordonarea acestora pe categorii de autorităţi 

ale administraţiei publice locale pentru care au avut loc alegeri. 
 

  Dosarele conţinând procesul-verbal cu rezultatul numărării voturilor pentru 

consiliul judeţean, respectiv pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti, şi 

celelalte documente prevăzute la art. 92 se predau locţiitorului preşedintelui 

biroului electoral de circumscripţie electorală pe bază de proces-verbal, care, 

împreună cu un alt membru al biroului, desemnat prin tragere la sorţi efectuată de 

preşedintele biroului, le transportă cu pază militară şi le predă biroului electoral de 

circumscripţie judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti. 

  Predarea dosarelor către biroul electoral de circumscripţie judeţeană se face pe 

bază de proces-verbal în care se consemnează, în mod obligatoriu, numărul de 

dosare prevăzute în procesul-verbal menţionat la alin. (2) şi numărul de dosare 

predate efectiv. 
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CONSTATAREA REZULTATELOR ALEGERILOR 

(art. 94 alin. (1) și (4), art. 96 și art. 97 din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare) 
 

  După primirea dosarelor conţinând procesele-verbale cu rezultatul numărării voturilor de 

la toate birourile electorale ale secţiilor de votare şi după soluţionarea contestaţiilor 

formulate, biroul electoral de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală, de sector 

al municipiului Bucureşti şi judeţeană, respectiv biroul electoral de circumscripţie a 

municipiului Bucureşti, procedează la totalizarea voturilor exprimate şi la atribuirea 

mandatelor, în condiţiile prezentei legi. 
 

  La lucrările efectuate de biroul electoral de circumscripţie pot asista candidaţii şi 

persoanele acreditate în acest scop, precum şi persoanele prevăzute la art. 89 alin. (1). 
 

  Repartizarea mandatelor de consilier local se efectuează potrivit art. 96 Legea nr. 

67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către biroul electoral 

de circumscripție locală. 

  Pentru funcţia de primar, centralizarea voturilor se face de biroul electoral de 

circumscripţie. Este declarat ales primar candidatul care a întrunit cel mai mare număr de 

voturi valabil exprimate în primul tur de scrutin. În caz de balotaj se va organiza un nou 

tur de scrutin la două săptămâni de la primul tur, la care vor participa doar candidaţii care 

se află în această situaţie. 
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CONSTATAREA REZULTATELOR ALEGERILOR 

(art. 99 alin. (1), (3) și (4) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) 

 

  Biroul electoral de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală, de 

sector al municipiului Bucureşti încheie separat câte un proces-verbal pentru 

consiliul local şi pentru primar, după caz, privind toate operaţiunile electorale, 

centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea 

mandatelor.    
 

  Procesele-verbale se întocmesc în două exemplare şi se semnează de către 

preşedinte şi ceilalţi membri ai biroului electoral de circumscripţie şi poartă 

ştampila acestuia. 
 

   Lipsa semnăturilor unor membri ai biroului electoral de circumscripţie nu are 

nicio influenţă asupra valabilităţii procesului-verbal. Preşedintele menţionează 

motivele care au împiedicat semnarea. 
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CONSTATAREA REZULTATELOR ALEGERILOR 

(art. 99 alin. (5) și (6) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ) 

 

  Un exemplar al procesului-verbal pentru consiliul local, împreună cu 

întâmpinările, contestaţiile şi procesele-verbale primite de la birourile 

electorale ale secţiilor de votare, formând un dosar, sigilat şi semnat de 

preşedinte şi de membrii biroului electoral de circumscripţie, se înaintează 

consiliului local, în vederea validării mandatelor, potrivit prevederilor Legii nr. 

215/2001, republicată. 
 

  Pentru primar, dosarul format potrivit prezentului alineat se înaintează, cu pază 

militară, în cel mult 48 de ore, la judecătoria în a cărei rază teritorială se află 

circumscripţia electorală pentru care au avut loc alegeri, iar în cazul primarului 

general al municipiului Bucureşti, la Tribunalul Bucureşti, în vederea validării 

mandatelor, potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001, republicată. 
 

  Al doilea exemplar al procesului-verbal întocmit de biroul electoral de 

circumscripţie comunală, orăşenească, municipală sau de sector al municipiului 

Bucureşti se trimite, în termen de 24 de ore, la biroul electoral de 

circumscripţie judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti. 
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CONSTATAREA REZULTATELOR ALEGERILOR 

(art. 99 alin. (7) - (9) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ) 

 

  La cerere, membrilor birourilor electorale de circumscripţie ori 

reprezentanţilor partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale 

care au depus listele de candidaţi, precum şi candidaţilor independenţi li se 

eliberează, în mod obligatoriu, de către preşedintele sau vicepreşedintele 

biroului electoral o copie certificată de pe procesul-verbal respectiv. Cererea 

trebuie formulată în scris înainte de întocmirea procesului-verbal. 
 

  Biroul electoral de circumscripţie comunală, orăşenească și municipală 

eliberează certificatul doveditor al alegerilor consilierilor locali şi primarului. 
 

  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. 
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ALTE ATRIBUȚII ALE 

BIROURILOR ELECTORALE DE CIRCUMSCRIPȚIE LOCALE 

(art. 25 alin. (1) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ) 

 

 urmăresc aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la alegeri în circumscripţia 

electorală în care funcţionează; 
 

 verifică dacă listele electorale permanente şi complementare au fost actualizate şi 

veghează la întocmirea copiilor de pe listele electorale permanente şi de pe listele 

electorale complementare, precum şi la organizarea secţiilor de votare; 
 

 distribuie birourilor electorale ale secţiilor de votare buletinele de vot, ştampila de 

control şi ştampilele cu menţiunea "votat"; 
 

 rezolvă întâmpinările referitoare la propria lor activitate şi contestaţiile cu privire 

la operaţiunile birourilor electorale ale secţiilor de votare; 
 

 organizează, dacă este cazul, desfăşurarea celui de-al doilea tur de scrutin pentru 

primari; 

 

 
 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ  



ALTE ATRIBUȚII ALE 

BIROURILOR ELECTORALE DE CIRCUMSCRIPȚIE LOCALE 

(art. 25 alin. (1) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ) 

 

 comunică date cu privire la alegeri şi rezultatul acestora, prin biroul electoral de 

circumscripţie judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, Biroului Electoral 

Central şi Guvernului şi aduc la cunoştinţa populaţiei din cuprinsul circumscripţiei 

electorale, prin orice mijloc de publicitate, rezultatul alegerilor; 
 

 primesc de la birourile electorale ale secţiilor de votare şi predau judecătorilor, în 

a căror rază teritorială funcţionează, buletinele de vot întrebuinţate şi necontestate, 

precum şi pe cele anulate, listele electorale utilizate, ştampilele şi celelalte materiale 

necesare votării. 
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CONTRAVENŢII 

 

 Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1400 la 2000 lei 

următoarele fapte (art. 103, lit. s) şi ş) şi art. 104 din L 67/2004): 

 
•absenţa nejustificată a preşedintelui, a locţiitorului acestuia sau a membrilor 

birourilor electorale, stabiliţi potrivit prevederilor prezentei legi, de la activitatea 

acestora; 

•refuzul preşedintelui biroului electoral sau al locţiitorului acestuia de a elibera o 

copie certificată de pe procesul-verbal persoanelor îndreptăţite potrivit prevederilor 

prezentei legi. 

 
 Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de preşedintele 

biroului electoral, în cazul săvârşirii contravenţiilor de către membrii biroului 

electoral, ori preşedintele biroului electoral ierarhic superior, în cazul săvârşirii 

contravenţiilor de către preşedinţii birourilor electorale ierarhic inferioare sau de 

către locţiitorii acestora, pentru faptele prevăzute la art. 103 lit. s) şi ş). 
 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ  


