PUNCT DE VEDERE
Privind metodologia de înregistrare și soluționare a candidaturilor pentru
alegerea autoritatilor Administraâiei Publice Locale din 2020

Apreciind că sintagma „înregistrare” , folosită de art. 52 alin. (1) teza a II-a și art. 52 alin. (7) din
Legea 115/2015, pentru alegerea autorităților administrației publice locale, precum și de pct. 37 și 39 din
Anexa la H.G. nr. 576/2020 pentru aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor
necesare organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru autoritățile administrației publice
locale din anul 2020, se referă la admiterea candidaturii prin hotărâre a biroului electoral de
circumscripție și NU înregistrarea formală, procedura de lucru în privința înregistrării candidaturilor fiind
următoarea:
Dosarele de candidatura, continând documentele prevăzute de art. 47 din Legea 115/2015,
sunt înregistrate cu nr. de intrare la data depunerii, prin aplicarea pe lista de candidați a nr. de intrare, a
datei, a semnăturii președintelui (sau locțiitorului, după caz) și a ștampilei biroului de circumscripție, pe
fiecare din cele 4 dosare, dosarul 1 și 2 în original, iar dosarele 3 și 4 în copie;
Dosarele 1 și 2, ce conțin originalele de pe documente, se păstrează de către biroul electoral
de circumscripție, urmând ca într-un termen rezonabil, dar nu mai târziu de 19 august 2020,
candidaturile să fie admise sau respinse, dupa caz;
Dosarele 3 și 4, ce conțin copii de pe documentele de la dosarul 1 și 2, se restituie
depunătorului, unul din acestea urmând să fie înregistrat de către acesta la Judecătoria de care aparține
unitatea administrativ teritorială respectiv la Tribunal, după caz;
Hotărârea prin care este admisă/respinsă candidatura, se afisează, alaturi de lista de
candidați (cu secretizarea datelor cu caracter personal - cu excepția numelor acestora), pentru ca în
termen de 24 de ore de la afișare să poată fi contestată de persoanele vizate de art. 54 alin. (1) și (2) din
Legea 115/2015 pentru autorităților administrației publice locale.

