
* Prin derogare de la prevederile art. 49 alin. (2), la alegerile pentru autoritatile administratiei 
pub/ice locale din anul 2020, numarul minim al sustinatorilor, necesar pentru depunerea 
candidaturilor, se va reduce la jumiitate. La alegerile pentru autoritiitile administratiei pub/ice 
locale din anul 2020. pentru candidaturile la consiliul local .£i functia de primar din aceea.£i 
circumscriptie electoralil, respectiv pentru candidaturile la consiliul judetean si presedintele 

In conformitate cu prevederile art. 49 alin. 2 din Legea nr. 115/2015 cu modificarile si 
completarile ulterioare - Pentru fiecare candidat la functia de primar si de presedinte al 
consiliului judetean si lista de candidati pentru consiliul local si pentru consiliul judetean, 
partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetatenilor apartinand 
minoritatilor nationale trebuie sa prezinte o lista de sustinatori, care trebuie sa cuprinda 
minimum 1 % din numarul total al alegatorilor inscrisi in Registrul electoral si in listele electorale 
complementare din circumscriptia pentru care candideaza, dar nu mai putin de 100 in cazul 
comunelor- 

In temeiul art. 27 alin. 1 lit. e din Legea nr. 115/19.05.2015 pentru alegerea autoritatilor 
administratiei pub lice locale, pentru modificarea Legii administratiei pub lice locale nr. 215/2001, 
precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali; 

A vand in vedere adresa nr. 6204, comunicata de Primaria comunei Doljesti in data de 
08.08.2020, si inregistrata sub nr. 1 /08.08.2020 la Biroul electoral de circumscriptie 
comunala nr. 29 

Avand in vedere dispozitiile art.20, art. 27 alin.(1) lit.e , art. 49 alin. 2 si art. 50 alin.1 si 2 
din Legea nr. 115/19.05.2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru 
modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum ~i pentru modificarea ~i 
completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali; 

PRIVIND STABILIREA NUMARULUI DE SUSTINATORI NECESAR PENTRU DEPUNEREA 
CANDIDATURILOR P ARTIDELOR POLITICE, ALIANTELOR POLITICE, ALIANTELOR 
ELECTORALE SI ORGANIZATIILOR CETATENILOR AP ARTINAND MINORITATILOR 

NATIONALE SI CANDIDATURILOR INDEPENDENTE, PRECUM SI PRECIZAREA 
SUMELOR DE BANI NECESARE A FI DEPUSE IN LIPSA LISTEI SUSTINATORILOR 
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(2)Pentru functia de primar. candidatii independenti trebuie sii prezinte o lista de sustiniitori. 
care trebuie sii cuprindii minimum 1% din numiirul total al alegatorilor fnscrisi in Registrul 
electoral si fn listele electorale complementare din circumscriptia pentru care candideazii. dar 
nu mai putin de 100 fn cazul comunelor. 500 fn cazul oraselor, 1.000 fn cazul municipiilor §i 
sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si fn cazul municipiului Bucure.yti. Candidatii 
independenti pentru functia de presedinte al consiliului judetean trebuie sa vrezinte 0 lista de 
sustiniitori. care sii cuprindii minimum 1% din numarul total al alegatorilor fnscrisi fn Registrul 

Oa data 20-iun-2020 Art. 50, a/in. (1) din titlul I, capitolul JI, sectiunea 5 a se vedea referinte de 
aplicare din Art. 3 din Legea 8412020 ) 

*) Prin derogare de la prevederile art. 50, la alegerile pentru autoritatile administratiei pub/ice 
locale din anul 2020, numarul minim al sustindtorilor, necesar pentru depunerea candidaturilor, 
se va reduce la jumdtate. La alegerile pentru autoritiitile administraiiei pub/ice locale din anul 
2020, pentru candidaturile la consiliul local si functia de primar din aceeasi circumscriptie 
electorala, respectiv pentru candidaturile la consiliul judetean si presedintele consiliului 
judetean din aceeasi circumscriptie electorala, partidele politice, aliantele politice, alianfele 
electorale, organizatiile cetatenilor apartindnd minoritatilor nationale si candidatii independenti 
vor prezenta cdte o singurd lista de sustinatori. 

(1 )Candidatii independenti pentru functia de consilier trebuie sa fie sustinuti de minimum 1 % din 
numarul total al alegatorilor inscrisi in Registrul electoral si in listele electorale complementare 
din circumscriptia pentru care candideaza, dar nu mai putin de 100 in cazul comunelor, de 500 in 
cazul localitatilor urbane de rangul II si III si de 1.000 in cazul judetelor, municipiului Bucuresti, 
sectoarelor municipiului Bucuresti si localitatilor urbane de rangul I. 

Avand in vedere prevederile art. 50 din Legea 115/2015 , cu modificarile si completarile 
ulterioare- 

(2)Prin derogare de la prevederile art. 49 alin. (2). art. 50 .yi art. 51 alin. (5) din Legea nr. 
11512015, cu modificarile ~i completiirile ulterioare. la alegerile pentru autoritiitile 
administratiei pub/ice locale din anul 2020. pentru candidaturile la consiliul local si functia de 
primar din aceeasi circumscriptie electorala. respectiv pentru candidaturile la consiliul judetean 
si presedintele consiliului judetean din aceeasi circumscriptie electoralii. partidele politice, 
aliantele politice, aliantele electorale. organizatiile cetiitenilor apartinand minoritiitilor 
nationale si candidatii independenti vor prezenta cate o singura lista de sustiniitori. 

(1 )Prin derogare de la prevederile art. 49 si 50 din Legea nr. 11512015. cu modificarile .yi 
completiirile ulterioare. la alegerile pentru autoritiitile administratiei pub/ice locale din anul 
2020. numiirul minim al sustiniitorilor necesar pentru depunerea candidaturilor se va reduce la 
jumiitate. 

consiliului judetean din aceeasi circumscriptie electoralii. partidele politice. aliantele politice, 
aliantele electorale, organizatiile cetatenilor apartinand minoritiitilor nationale si candidatii 
independenti vor prezenta cdte o singurii listii de sustiniitori. ( modificat la data 20-iun-2020 
Art. 49. a/in. (2) din titlul I, capitolul //, sectiunea 5 a se vedea referinte de aplicare din Art. 3 
din Legea 8412020 ) 

*OUG 4412020- Art. 4 



(la data 08-apr-2020 Art. 50 din titlul L capitolul IL sectiunea 5 a se vedea referinte de aplicare 
din Art. 4 din Ordonanta urgenta 4412020) 

(2)Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (1) si art. 50 din Legea nr. 11512015, cu 
modificarile .si completarile ulterioare, candidatul independent poate opta ca, in locul depunerii 
unei liste de sustiruitori, sa faca dovada depunerii in contul bancar deschis pentru campania 
electorala a unei contributii electorale in valoare de eel putin 3% din valoarea maxima admisd 
pentru functia pentru care candideaza, conform art. 28 alin. (12) lit. b)-n) din Legea nr. 
33412006 privind finantarea activitatii partidelor politice $i a campaniilor electorale, 
republicata, cu modificarile st completarile ulterioare. 

(3)Contribufiile electorale prevdzute de alin. (1) si (2) vor putea fl utilizate numai in conditiile 
prevdzute de Legea nr. 33412006, republicatd, cu modificdrile ,si completdrile ulterioare. 

(l)Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (1) si art. 49 din Legea nr. 11512015, cu 
modificarile si completiirile ulterioare, pentru a depune candidaturi pentru consiliile locale, 
consiliul judefean, primari si presedintele consiliului judetean intr-un judet, respectiv pentru 
consiliile locale, primari, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si primarul general, in 
municipiul Bucuresti la alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020, 
partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetatenilor apartindnd 
minoritatilor nationale pot opta ca, in locul depunerii listelor de sustinatori, sii facii dovada 
depunerii in contul bancar deschis pentru campania electorala la nivelul judetului respectiv sau 
al municipiului Bucuresti, dupii caz, a unor contributii electorate in valoare de eel putin 50 de 
salarii de baza minime brute pe tara. 

- Art. 6 OUG 4412020 

(2)Prin derogare de la prevederile art. 49 a/in. (2), art. 50 si art. 51 alin. (5) din Legea nr. 
11512015, cu modificdrile si completdrile ulterioare, la alegerile pentru autoritiuile 
administratiei publice locale din anul 2020, pentru candidaturile la consiliul local si functia de 
primar din aceeasi circumscriptie electorala, respectiv pentru candidaturile la consiliul judetean 
si presedintele consiliului judetean din aceeasi circumscriptie electorala, partidele politice, 
aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetatenilor apartindnd minoritatilor 
nationale si candidatii independenti vor prezenta cdte o singura lista de sustinatori. 

(l)Prin derogare de la prevederile art. 49 si 50 din Legea nr. 11512015, cu modificiirile si 
completdrile ulterioare, la alegerile pentru autoritatile administratiei pub/ice locale din anul 
2020, numiirul minim al sustinatorilor necesar pentru depunerea candidaturilor se va reduce la 
jumdtate. 

*) OUG 4412020- Art. 4 

(3)Nu se admit liste de candidati independenti pentru functia de consilier. 

electoral si fn listele electorale complementare din circumscriptia pentru care candideazii. dar 

nu mai putin de 2. 000. 

Oa data 04-iun-2019 Art. 50. alin. (2) din titlul I. capitolul 11. sectiunea 5 modificat de Art. I, 
punctul 17. din Ordonanta urgenta 4012019) 



ITEi GHEORGHE - reprezentant PSD_.._____,~=r---r- 
A~CUT MARIA- MARINELA - repreze 

ANDRIE~ LAURA - reprezentant USR~""""'....,.......""----J9f+-=1----.,."""""'-- 
DASCALU DORIN - reprezentant PRO 
FIRTADE ROBERT-IONUT - reprezentant PMP--'l!~bo'----,-....:.--- 
GO~MAN MATEl·ALEXANDRU - reprezentant A 

Loctiitor, 
Moraru Mariana 

Art. 3 (1) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (1) si art. 49 din Legea nr. 
115/2015, cu modificarile ~i completarile ulterioare (La data 08-apr-2020 Art. 49 din titlul I, 
capitolul II, sectiunea 5 a se vedea referinte de aplicare din Art. 4 din Ordonanta urgenta 44/2020 
), pentru a depune candidaturi pentru consiliile locale, consiliul judetean, primari si presedintele 
consiliului judetean intr-un judet, respectiv pentru consiliile locale, primari, Consiliul General al 
Municipiului Bucuresti si primarul general, in municipiul . Bucuresti la alegerile pentru 
autoritatile administratiei publice locale din anul 2020, partidele politice, aliantele politice, 
aliantele electorale, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale pot opta ca, in 
locul depunerii listelor de sustinatori, sa faca dovada depunerii in contul bancar deschis pentru 
campania electorala la nivelul judetului respectiv sau al municipiului Bucuresti, dupa caz, a unor 
contributii electorale in valoare de eel putin 50 de salarii de baza minime brute pe tara, 

(2) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (1) si art. 50 din Legea nr. 115/2015, - 
ART. 6 OUG 44/2020 cu modificarile si completarile ulterioare, candidatul independent poate 
opta ca, in locul depunerii unei liste de sustinatori, sa faca dovada depunerii in contul bancar 
deschis pentru campania electorala a unei contributii electorale in valoare de eel putin 3% din 
valoarea maxima admisa pentru functia pentru care candideaza, conform art. 28 alin. (12) lit. b)- 
n) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor 
electorale, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

(2) Lista de sustinatori pentru fiecare candidat independent la functia de primar sau cea de 
consilier local va cuprinde minimum 0.50 % din numarul total al alegatorilor inscrisi in Registrul 
electoral si in listele electorale complementare din circumscriptia pentru care candideaza, dar nu 
mai putin de 50 in cazul comunelor, conform modificarilor legale. 

Art. 2 (1 ).Lista de sustinatori pentru fiecare candidat la functia de primar si lista de 
candidati pentru consiliul local a partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale ~i 
organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale - va cuprinde minimum 0.50 % din 
numarul total al alegatorilor inscrisi in Registrul electoral si in listele electorale complementare 
din circumscriptia pentru care candideaza, dar nu mai putin de 50 in cazul comunelor, conform 
modificarilor legale. 

Art. 1 Numarul de alegatori rezultat din Registrul electoral este de 6014 alegatori, iar eel 
rezultat din listele electorale complementare este de 0 alegatori. 

HOTARASTE: 
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