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──────────
Aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 2 din 17 iulie 2020, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 633 din 17 iulie 2020.
──────────
──────────
*) Notă CTCE:
Forma consolidată a METODOLOGIEI din 17 iulie 2020, publicate în Monitorul Oficial
nr. 633 din 17 iulie 2020, la data de 30 Iulie 2020 este realizată prin includerea
modificărilor și completărilor aduse de: RECTIFICAREA nr. 2 din 17 iulie 2020.
Conținutul acestui act aparține exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul
Electronic S.A. Piatra-Neamț și nu este un document cu caracter oficial, fiind
destinat informării utilizatorilor.
──────────
ART. 1
Prezenta metodologie reglementează procedura întocmirii și depunerii la birourile
electorale competente a dosarelor de candidatură și a listelor de susținători pentru
alegerile locale din anul 2020, precum și documentele pe care trebuie să le conțină și
să însoțească dosarele de candidatură pentru consiliile locale, primari, consiliile
județene și președinții consiliilor județene.
ART. 2
(1) Partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților
naționale, alianțele politice, alianțele electorale și candidații independenți depun
dosare de candidatură la birourile electorale de circumscripție competente, pe suport
hârtie și/sau pe suport informatic.
(2) Prin suport informatic se înțelege, în sensul prezentei metodologii, orice tip
de suport electronic de tip CD, DVD, stick USB sau HDD extern.
(3) Partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților
naționale, alianțele politice, alianțele electorale și candidații independenți pot
utiliza metodele de depunere prevăzute la alin. (1) în mod concomitent.
ART. 3
Se aprobă modelele următoarelor documente ce vor fi utilizate la alegerile locale
din anul 2020:
a) modelul listei de candidați, prevăzut în anexa nr. 1;
b) modelul propunerii de candidatură, prevăzut în anexa nr. 2;
c) modelul declarației de acceptare a candidaturii, prevăzut în anexa nr. 3;
d) modelul declarației de renunțare la candidatură, prevăzut în anexa nr. 4;
e) modelul formularului ce însoțește documentele de candidatură depuse pe suport
informatic, prevăzut în anexa nr. 5;
f) modelul opisului centralizator al listelor de susținători, prevăzut în anexa
nr. 6;
g) modelul listei de susținători, prevăzut în anexa nr. 7;
h) modelul opisului documentelor de candidatură, prevăzut în anexa nr. 8.
ART. 4
(1) În cuprinsul declarației de avere, al declarației de interese și al
declarației pe propria răspundere în sensul că a avut sau nu calitatea de lucrător al
Securității sau de colaborator al acesteia care se depun la birourile electorale de
circumscripție potrivit prezentei metodologii, trimiterile la infracțiunea de fals în
declarații se referă la prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul
penal, cu modificările și completările ulterioare.
(2) În cuprinsul declarației de avere care se depune la birourile electorale de
circumscripție potrivit prezentei metodologii, trimiterile la prevederile art. 41 din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
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