Ghid pentru verificarea dosarelor de candidat depuse pe suport de hartie

Dosar 1 si 2 – originale, se pastreaza la Biroul Electoral de Circumscriptie si cuprind:
-opis – (conform H. AEP nr. 2/17.07.2020, anexa 8) semnat de conducerea partidului politic, organizatiei
cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantei politice sau aliantei electorale care a propus lista de
candidati sau candidatura sau de persoana desemnata in acest scop, ori de catre candidatul independent;
- 1 exemplar original al listei de candidati (pt CJ si CL) sau 1 ex. Original al propunerii de candidatura
(pt Primar si Presedinte CJ), semnata de conducerea organizatiilor judetene ale acestora; in cazul candidatilor
independenti, de catre candidatul independent; in cazul aliantelor la nivel judetean, de conducerile judetene
ale fiecarui partid politic din alianta. Daca aliantele electorale se constituie la nivel comunal, orasenesc,
municipal sau de sector al municipiului Bucuresti, se semneaza de conducerea aliantei si se contrasemneaza
de conducerea fiecarei organizatii locale din coalitie.;
- copii C.I.;
- declaratii acceptare candidatura, in original;
- declaratii avere si interese, in original;
- declaratii lucrator securitate sau colaborare cu securitatea, in original;
Dosar 3 si 4 – copii ale dosarului 1, se certifica de catre BEC prin semnatura presedintelui/loctiitorului
acestuia si aplicarea stampilei pe propunerile de candidatura si/sau pe listele de candidati, se restituie
depunatorului, pentru a fi inregistrat la judecatoria sau tribunalul in a carei raza teritoriala se afla
circumscriptia electorala pentru care se depune candidatura.

Dosar - Liste de sustinatori
- opis centralizator pe suport de hartie (conform H. AEP nr. 2/17.07.2020, anexa 6), semnat de conducerea
partidului politic, organizatiei cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantei politice sau aliantei
electorale care a propus lista de candidati sau candidatura sau de persoana desemnata in acest scop, ori de
catre candidatul independent;
- Listele de sustinatori, datate si semnate olograf de persoana care le intocmeste, in cadrul declaratiei pe
propria raspundere, se depun pe suport de hartie, indosariate si numerotate intr-un singur exemplar original, la
BEC, alături de dosarele 1 si 2 originale.

Dosarele pentru candidatii la functia de Presedinte CJ si consilier CJ se depun la Biroul Electoral
Judetean Olt.

Atentie!!! LEGEA 176/2010 art.3 alin. 5 Declarațiile de avere și declarațiile de interese ale persoanelor
prevăzute la alin. (4) se depun la … biroul electoral de circumscripție, odată cu declarația de acceptare a
candidaturii, în două exemplare. Biroul Electoral Central și biroul electoral de circumscripție transmit un
exemplar al declarațiilor de avere și al declarațiilor de interese la Agenție (Agentia Nationala de Integritate),
în termen de cel mult 48 de ore de la depunere.

