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    Nr. 593/09.08.2020 
Către, 
 Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 31 Prahova 
 Tel./Fax: 0244/544510; 0244/544520 

E-mail: bj.prahova@bec.ro 

 
În atenţia: Doamnei Preşedinte, Judecător – Dragomir-Galan Cristina Ioana 
 

Stimată Doamnă Preşedinte, 
 

Având în vedere competenţa generală în domeniul electoral a Autorităţii Electorale 
Permanente, precum şi atribuţiile acesteia prevăzute de art. 103 din Legea nr. 208/2015 şi de 
Regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin Hotărârea nr. 2/2007 a birourilor 
permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, modificat şi completat ulterior prin Hotărârea 
nr. 3/2008, Biroul Județean Prahova al Autorităţii Electorale Permanente îndeplineşte, în aria de 
competenţa teritorială, atribuţiile Autorităţii în materie electorală şi control al finanţării partidelor 
politice şi a campaniilor electorale. 

Conform dispoziţiilor Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice 
şi a campaniilor electorale, republicată şi ale Hotărârii de Guvern nr. 10/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006, conducerea formaţiunilor politice, 
precum şi candidaţii independenţi trebuie să-şi desemneze şi să înregistreze la Autoritatea 
Electorală Permanentă mandatarii financiari.  

Având în vedere faptul că pentru alegerile locale generale din anul 2020, declararea şi 
înregistrarea mandatarilor financiari ai partidelor politice şi ai candidaţilor independenţi se 
realizează la nivelul filialelor şi al Birourilor Judeţene ale Autorităţii Electorale Permanente, vă 
adresăm rugămintea de a comunica tuturor birourilor electorale de circumscripţie de pe raza 
judeţului Prahova, datele de contact ale Autorității Electorale Permanente Filiala Sud – 
Muntenia Biroul Județean Prahova, precum şi necesitatea ca acestea să fie aduse la cunoştinţa 
tuturor competitorilor electorali în momentul depunerii candidaturilor. 

De asemenea, vă adresăm rugămintea de a comunica tuturor birourilor electorale de 
circumscripţie de pe raza judeţului Prahova, necesitatea afişării la sediul acestora a anunţului 
anexat prezentei adrese (şi a anexelor aferente), prin care li se aduce la cunoştinţa tuturor 
competitorilor electorali modalitatea de desemnare şi înregistrare a mandatarilor 
financiari. 
 

Cu deosebită consideraţie, 
 
 
                                                                Șef birou 

                                                       Nițu Ionuț-Cătălin 
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ANUNŢ 

În atenţia partidelor şi candidaţilor independenţi participanţi la alegerile 

locale generale din anul 2020 

Modalitatea de finanţare a campaniilor electorale şi atribuţiile competitorilor electorali 
sunt reglementate de Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a 
campaniilor electorale republicată, precum şi de Hotărârea de Guvern nr. 10/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006. 

 
Prevederile Legii nr. 334/2006 referitoare la finanţarea campaniilor electorale se aplică 

tuturor competitorilor electorali.  
 
Prin competitor electoral se înţelege partidul politic, alianţa politică, alianţa electorală 

sau organizaţia  cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale, care şi-au desemnat 
candidat în cadrul unei competiţii electorale, precum şi candidatul independent care participă 
la alegeri. 
 

Având în vedere cele menţionate mai sus, vă aducem la cunoştinţă următoarele: 
 
- conducerea formaţiunilor politice, precum şi candidaţii independenţi trebuie  

să-şi desemneze şi să înregistreze la Autoritatea Electorală Permanentă mandatarii financiari.  
 

- Calitatea de mandatar financiar se dobândeşte numai după înregistrarea 
oficială la Autoritatea Electorală Permanentă. Înregistrarea mandatarului financiar se 
realizează în intervalul dintre momentul aducerii la cunoştinţă publică a datei alegerilor şi 
începerea campaniei electorale, făcându-se publică în presă sau pe pagina de internet a 
partidului); 
 

- Candidaţii nu pot fi şi mandatari financiari; 
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- La declararea şi înregistrarea mandatarului financiar se utilizează formularul 
pentru desemnarea şi înregistrarea mandatarului financiar (anexat prezentului anunţ) conform 
prevederilor Hotărârii de Guvern nr.10/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 334/2006; 
 

- Formularul pentru desemnarea şi înregistrarea mandatarului financiar se 
întocmeşte în trei exemplare cu valoare egală – unul pentru partid, unul pentru mandatarul 
financiar şi unul pentru Autoritatea Electorală Permanentă ; 
 

- Formularul pentru desemnarea şi înregistrarea mandatarului financiar va fi 
completat pe toate rubricile şi va fi semnat atât de candidatul independent, cât şi de 
mandatarul financiar desemnat de acesta; 
 

- Declararea şi înregistrarea mandatarilor financiari ai partidelor şi ai 
candidaţilor independenţi se realizează la nivelul Biroului Județean Prahova al Autorităţii 
Electorale Permanente. 
 
 

Având în vedere cele menţionate mai sus, aveţi obligaţia de a declara și înregistra 
mandatarul financiar, până cel târziu în data de 27 august 2020. 

 
Alăturat vă comunicăm datele de contact ale Autorității Electorale Permanente 

Filiala Sud – Muntenia, Biroul Județean Prahova: 
 

 
Sediu : Municipiul Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2-4, etaj. 6, cam. 625, Jud. Prahova 
 
Telefon : 0244.525.224 

Fax  : 0244.525.224 

E-mail : bj.prahova@roaep.ro 

 

 

mailto:bj.prahova@roaep.ro
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                                    Cerere pentru înregistrarea mandatarului financiar*1) 
 

Denumire partid politic/numele și prenumele 
candidatului independent 

 

Codul unic de înregistrare al partidului 
politic/codul numeric personal al candidatului 
independent 

 

Datele de identificare ale sediului partidului 
politic/domiciliul candidatului independent 

 
 

Datele de contact ale partidului politic/candidatului 
independent (telefon și fax sau e-mail) 

 

Numele și prenumele reprezentantului legal (în 
cazul partidelor politice) 

 

Numele și prenumele mandatarului financiar 
persoană fizică/denumirea mandatarului financiar 
persoană juridică 

 

Codul numeric personal al mandatarului financiar 
persoană fizică/ Codul unic de înregistrare al 
mandatarului financiar persoană juridică 

 

Domiciliul mandatarului financiar persoană fizică/ 
datele de identificare ale sediului mandatarului 
financiar persoană juridică 

 

Datele de contact ale mandatarului financiar 
(telefon și fax sau e-mail) 

 

Nivelul de competență al mandatarului financiar 
(coordonator sau teritorial) 

 

Denumirea circumscripției electorale unde își 
desfășoară activitatea mandatarul financiar 
teritorial 

 

Data cererii de înregistrare a mandatarului financiar  
Semnătura reprezentantului legal al partidului 
politic sau a persoanei împuternicite conform 
statutului/semnătura candidatului independent 

 

Ştampila partidului politic  
Semnătura mandatarului financiar           

Se completează de către Autoritatea Electorală Permanentă      
Codul unic de identificare al mandatarului financiar 
coordonator 

 

Semnătura reprezentantului Autorității Electorale 
Permanente 

 

Ștampila Autorității Electorale Permanente  
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    *1) Se completează în 3 exemplare originale. 

Model anunţ de aducere la cunoştinţă publică, în presă,  

a desemnării mandatarului financiar 

 

 Subsemnatul / Subsemnata ........................(1)........................., în 

calitate de candidat independent la alegerile locale generale din anul 2016, 

pentru funcţia de .......................(2)........................, al localităţii 

..................(3)............................., din judeţul Prahova, îl / o desemnez ca 

mandatar financiar pe domnul / doamna ....................(4)............................ 

 

(1) – se va înscrie numele şi prenumele complet al candidatului independent; 

(2) – se va trece funcţia pentru care candidează (primar, consilier local, 

preşedinte consiliu judeţean, consilier judeţean); 

(3) – se va menţiona denumirea localităţii în care candidează (comună, oraş, 

municipiu); 

(4) – se va înscrie numele şi prenumele complet al mandatarului financiar 

desemnat. 

 
 


