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REFERAT DE APROBARE 

 

 

 1. Titlul proiectului de act normativ:  

Instrucțiune privind unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale 

parțiale din data de 27 iunie 2021 

 

2. Motivul emiterii actului normativ 

2.1. Descrierea situaţiei actuale 

Alegerile pentru autoritățile administrației publice locale se desfășoară și se 

organizează în conformitate cu prevederile Legii 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, cu modificările și completările ulterioare. 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 554/2021 a fost stabilită data de 27 iunie 2021,  ca 

dată pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale pentru primari și un 

consiliu local în unele circumscripțiile electorale. 

Dispozițiile art. 47 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările 

ulterioare, prevăd următoarele: 

(1) Propunerile de candidați se fac în scris, în două exemplare originale și două 

copii, de către partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale sau organizațiile 

cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri, sub semnătura 

conducerii organizațiilor județene ale acestora și pe baza listei susținătorilor, iar în cazul 

candidaților independenți, pe baza listei susținătorilor. 

(2) În cazul alianțelor electorale dintre partide politice, listele cu propuneri de 

candidați trebuie semnate și de conducerile județene ale fiecărui partid politic din 

alianță. Dacă alianțele electorale se constituie la nivel comunal, orășenesc, municipal 

sau de sector al municipiului București, listele se semnează de conducerea alianței și se 

contrasemnează de conducerea fiecărei organizații locale din coaliție. 

(3) Propunerile de candidați trebuie să cuprindă numele, prenumele, locul și data 

nașterii, domiciliul, conform actului de identitate, denumirea, seria și numărul actului de 

identitate, ocupația, profesia și apartenența politică a candidaților, iar în cazul 

alianțelor, și alianța politică sau electorală care i-a propus. 

(4) Propunerile de candidați trebuie să fie însoțite de declarațiile de acceptare a 

candidaturii, declarațiile de avere, declarațiile de interese și declarațiile pe propria 

răspundere privind calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia, 

semnate și datate de candidați, precum și de copiile actelor de identitate ale candidaților. 

(5) Declarația de acceptare a candidaturii cuprinde numele, prenumele, 

domiciliul, partidul politic sau alianța care l-a propus, profesiunea, ocupația și 

apartenența politică a candidatului, consimțământul expres al acestuia de a candida 

pentru funcția respectivă, precum și precizarea că întrunește condițiile prevăzute de lege 

pentru a candida.”. 
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Mai arătăm că, modelul listei susținătorilor care va fi folosit la alegerile locale  a 

fost aprobat prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 1/2016, cu modificările 

ulterioare. 

În conformitate cu dispozițiile art. 3 alin. (4) şi (5) din 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, cu modificările și completările ulterioare, persoanele care candidează pentru 

funcțiile de consilier județean, consilier local, președinte al consiliului județean sau 

primar sunt obligate să își declare averea și interesele. Declarațiile de avere și declarațiile 

de interese ale acestora se depun la biroul electoral de circumscripție, odată cu declarația 

de acceptare a candidaturii, în două exemplare. De asemenea, modelele declarațiilor de 

avere și de interese sunt prevăzute în anexa nr. 1 și anexa nr. 2 la  Legea nr. 176/2010, cu 

modificările și completările ulterioare. 

În conformitate art. 3 lit. g) şi art. 5 alin. (1) și (3) din  Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 293/2008, cu modificările și 

completările ulterioare, candidații la funcția de primar, consilier județean, consilier în 

Consiliul General al Municipiului București și consilier local au obligația de a depune, în 

aceeași zi cu depunerea candidaturii, o declarație pe propria răspundere în sensul că au 

avut sau nu calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia. Modelul 

declarației pe propria răspundere este stabilit în anexa la Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 24/2008, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

2.2. Schimbări preconizate 

Prin prezentul proiect de instrucțiune se propun, în esență,  următoarele: 

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

candidatură pentru funcția de primar, a modelului listei de candidați pentru consiliul local, 

al declaraţiei de acceptare a candidaturii și al declarației de renunțare la candidatură care 

vor fi utilizate  la alegerile locale parțiale din data de 27 iunie 2021; 

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

birourile electorale de circumscripție; 

- modelul listei susținătorilor ce va fi utilizat la alegerile locale parțiale din data de 

27 iunie 2021 este cel prevăzut în anexa la Hotărârea Autorității Electorale Permanente 

nr. 1/2016 pentru aprobarea modelului listei susținătorilor care va fi folosit la alegerile 

locale, cu modificările ulterioare; 

- modelul buletinului de vot care va fi utilizat în data de 27 iunie 2021 pentru 

alegerea Consiliului Local Cojasca, județul Dâmbovița, este cel prevăzut în anexa nr. 1 la 

Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 8/2020 pentru aprobarea modelelor 

buletinelor de vot care sunt folosite la alegerile locale; 

- modelul buletinului de vot care va fi utilizat în data de 27 iunie 2021 pentru 

alegerea primarilor este cel prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Autorității Electorale 

Permanente nr. 8/2020 pentru aprobarea modelelor buletinelor de vot care sunt folosite la 

alegerile locale; 



3 

 

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

de 27 iunie 2021 vor fi cele prevăzute de la Hotărârea Autorității Electorale Permanente 

nr. 2/2016 pentru aprobarea modelelor listelor electorale permanente care vor fi folosite la 

alegerile locale și parlamentare, Hotărârea Autorității Electorale Permanente  nr. 3/2016 

pentru aprobarea modelului listei electorale suplimentare care va fi folosit la alegerile 

local, Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 4/2016 pentru aprobarea modelului 

extrasului de pe lista electorală permanentă, complementară și suplimentară care va fi 

folosit la alegerile locale și 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 27 iunie 2021 vor fi cele stabilite prin Hotărârea Autorității Electorale 

Permanente nr. 5/2016 pentru aprobarea modelelor ștampilelor electorale care vor fi 

folosite la alegerile locale și 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 a primarilor care 

va fi utilizat la alegerile locale parțiale din data de 27 iunie 2021 este cel prevăzut în 

anexa la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 14/2020 pentru aprobarea 

modelului certificatului doveditor al alegerii consilierilor, primarilor și a președinților 

consiliilor județene; 

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

alegerile locale parțiale din data de 27 iunie 2021 vor fi cele prevăzute de Hotărârea 

Autorității Electorale Permanente nr. 12/2016, cu modificările ulterioare; 

- birourile electorale de circumscripție, respectiv birourile electorale județene, acolo 

unde este cazul, vor asigura transmiterea către Autoritatea Electorală Permanentă, în 

copie certificată, a proceselor-verbale privind centralizarea voturilor, constatarea 

rezultatului alegerilor și atribuirea mandatelor,  respectiv a proceselor-verbale privind 

centralizarea pe județ a voturilor și a rezultatului alegerilor; 

- 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 pentru primari din data de 27 iunie 2021;  

- circumscripțiile electorale în care se organizează alegerile locale parțiale din data 

de 27 iunie 2021 își păstrează numerele atribuite la alegerile locale generale din anul 

2020; 

- până la data de 13 iunie 2021, 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. 
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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 va fi transmis spre consultare Autorității Naționale de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

  

 

7. Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea 

proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ va fi adus la cunoștință publică pe site-ul Autorității 

Electorale Permanente.  

Având în vedere termenul scurt rămas până la data alegerilor locale parțiale din 

anul 2021, precum și faptul că prezenta instrucțiune este subsecventă Hotărârii 

Guvernului nr. 554/2021 privind stabilirea datei alegerilor locale parțiale pentru primari și 

un consiliu local în unele circumscripții electorale, care a intrat în vigoare la data de 23 

mai 2021, nu poate fi îndeplinită procedura de transparență decizională prevăzută de 

Legea  nr. 52/2003, 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 instrucțiune privind unele 

măsuri pentru organizarea alegerilor locale parțiale  din data de 27 iunie 2021, pe care îl 

propunem spre aprobare. 

 

INIȚIATOR: 

 

Departamentul legislaţie, contencios electoral,  

relaţia cu Parlamentul şi Uniunea Europeană 
 

 

 


