SECȚIUNEA a 5-a Candidaturile
LEGEA 115/2015
Art. 45. - Numărul consilierilor pentru consiliile locale și pentru consiliile județene este cel
stabilit prin ordin al prefectului, potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
Art. 46. - Propunerile de candidați pentru consilierii locali, consilierii județeni, pentru
primari și pentru președinții consiliilor județene se fac pe circumscripții electorale și se
depun la birourile electorale de circumscripție cel mai târziu cu 40 de zile înainte de data
alegerilor.

Art. 47. - (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

Art. 48. - O persoană nu poate accepta candidatura decât pentru o singură circumscripție
electorală, cu excepția cazului în care candidatura se depune atât pentru un consiliu local,
cât și pentru consiliul județean.
ART 49. MINORITĂȚIILE

ART .50 CANDIDAȚI INDEPENDENȚI
(3) Nu se admit liste de candidați independenți pentru funcția de consilier.
(5) Lista de susținători se depune într-un exemplar original și o copie, la biroul electoral al
circumscripției electorale unde se depun propunerile de candidați .

Art. 52. - (1) Biroul electoral de circumscripție examinează
respectarea condițiilor legale pentru ca o persoană să poată
candida, respectarea condițiilor de fond și de formă ale listelor de
candidați, precum și ale listei susținătorilor. Candidaturile care
îndeplinesc condițiile legale sunt înregistrate. Candidaturile care nu
îndeplinesc condițiile legale de fond și de formă se resping de către
biroul electoral de circumscripție.
(2) Admiterea sau respingerea candidaturilor se face prin hotărâri
ale birourilor electorale de circumscripție.

(6) Exemplarele originale ale propunerii de candidatură se
păstrează la biroul electoral de circumscripție. Copiile
propunerii de candidatură, certificate de către biroul
electoral de circumscripție prin semnătura președintelui
acestuia și prin aplicarea ștampilei, se restituie
depunătorului; unul dintre exemplarele restituite
depunătorului se înregistrează de către acesta la judecătoria
în a cărei rază teritorială se află circumscripția electorală
pentru care se depune candidatura, respectiv la tribunal.

(7) În termen de 24 de ore de la înregistrarea fiecărei candidaturi, unul dintre
exemplarele propunerii de candidatură se afișează de către biroul electoral de
circumscripție la sediul acestuia, la loc vizibil.
(8) Nu pot candida persoanele care la data depunerii candidaturii nu
îndeplinesc condițiile legale pentru a fi alese. Candidaturile acestor persoane
se resping de către biroul electoral de circumscripție.
Art. 53. - Candidații pot renunța la candidatură până la data rămânerii definitive a
candidaturilor. În acest scop, aceștia depun la biroul electoral de circumscripție o
declarație de renunțare, semnată și datată de cel în cauză.
Art. 54. - (1) Acceptarea de către biroul electoral de circumscripție a unei candidaturi poate
fi contestată de către cetățeni, partidele politice, alianțele politice și alianțele electorale, în
termen de cel mult 48 de ore de la data afișării candidaturii.
(2) Respingerea de către biroul electoral de circumscripție a unei candidaturi poate fi
contestată de către candidat, partidele politice, alianțele politice sau alianțele electorale
care au propus candidatura respectivă, în termen de cel mult 48 de ore de la data afișării
respingerii candidaturii.
(3) Contestațiile trebuie să cuprindă numele și prenumele, adresa și calitatea
contestatarului, numele și prenumele persoanei a cărei candidatură a fost admisă sau
respinsă, prezentarea temeiurilor contestației, data și semnătura contestatarului și
indicarea, dacă este cazul, a persoanei desemnate să îl reprezinte.
(4) Contestația și, dacă este cazul, cererea de apel, se depun la instanța competentă să le
soluționeze, sub sancțiunea nulității.
(5) Contestațiile privind admiterea sau respingerea candidaturilor se soluționează în
termen de 48 de ore de la înregistrare, de către judecătoria, respectiv tribunalul în a cărui
rază teritorială se află circumscripția electorală. Hotărârea nu se comunică.
(6) Împotriva hotărârii date în contestație se poate face apel în termen de 24 de ore de la
pronunțare, la instanța ierarhic superioară. Apelul se soluționează în termen de 24 de ore
de la înregistrare.
(7) Hotărârea pronunțată în apel este definitivă.
(8) Instanțele judecătorești competente să soluționeze contestațiile vor lua măsuri de aducere la
cunoștință, de îndată, a hotărârii definitive, biroului electoral de circumscripție care a pronunțat
hotărârea atacată, în vederea definitivării candidaturilor.

Art. 55. - După expirarea termenului de depunere a candidaturilor, birourile
electorale de circumscripție încheie un proces-verbal prin care constată

rămânerea definitivă a candidaturilor. Candidaturile definitive se afișează la
sediul biroului electoral de circumscripție, precum și la sediul secțiilor de
votare, după constituirea birourilor electorale ale acestora, cu precizarea
numelui și prenumelui, apartenenței politice, profesiunii și ocupației
candidatului. Candidaturile definitive pot fi făcute publice, de asemenea, prin
orice mijloace de informare în masă, cheltuielile fiind suportate de cei
interesați.
Art. 61. - (1) Buletinele de vot se distribuie circumscripțiilor electorale prin grija prefecților.
Buletinele de vot se preiau de către primar, împreună cu președintele biroului electoral de
circumscripție, pe bază de proces-verbal, și se păstrează în încăperi speciale, încuiate și
sigilate. Buletinele de vot se predau președinților birourilor electorale ale secțiilor de
votare, pe bază de proces-verbal, cel mai târziu în preziua alegerilor.
(2) Distribuirea și predarea buletinelor de vot se fac în pachete sigilate.
Art. 62. - La sediul primăriei și al biroului electoral de circumscripție, precum și la sediile
secțiilor de votare se afișează, în termen de 3 zile de la expirarea termenului de imprimare,
câte un buletin de vot din fiecare categorie, după ce a fost vizat și anulat de președintele
biroului electoral de circumscripție.
Art. 63. - La cererea partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale sau
organizații ale cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri ori a
candidaților independenți care participă la alegeri, biroul electoral de circumscripție
eliberează, pentru fiecare, câte un buletin de vot din fiecare categorie, vizat și anulat.
CAMPANIA ELECTORALĂ
Art. 80. - (1) Birourile electorale de circumscripție veghează la corecta desfășurare a
campaniei electorale în circumscripția în care funcționează.
(2) Birourile electorale de circumscripție soluționează plângerile ce le sunt adresate cu
privire la împiedicarea unui partid politic, organizații a cetățenilor aparținând minorităților
naționale, alianțe politice, alianțe electorale ori a unui candidat independent de a-și
desfășura campania electorală în condițiile prevăzute de lege, precum și plângerile privind
încălcarea prevederilor art. 64, 65 și 79.
(3) Dacă biroul electoral de circumscripție consideră, cu ocazia soluționării plângerii, că
este necesară luarea unor măsuri administrative sau aplicarea unor sancțiuni
contravenționale ori penale, sesizează autoritățile competente.
(4) Împotriva hotărârilor pronunțate de birourile electorale în materia campaniei
electorale se poate face contestație în termen de 48 de ore de la data afișării, care se
depune la biroul electoral ierarhic superior. Hotărârea este definitivă.

(5) Soluționarea plângerilor și a contestațiilor se face în termen de 3 zile de la înregistrarea
lor, iar hotărârile date se publică în presă și se afișează în mod vizibil la sediul biroului
electoral care le-a emis.
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