Modelul propunerii de candidatură
Denumirea și semnul electoral al partidului politic, a alianţei politice, a alianței electorale sau
a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale,
ori menţiunea „Candidat independent” însoțită de prenumele și numele acestuia
....................................................
PROPUNERE DE CANDIDATURĂ
la alegerile locale din data de 5 iunie 2016
pentru funcția de …………………………………………..1
Numele candidatului
Prenumele candidatului
Locul nașterii candidatului
Data naşterii candidatului
Cetățenia candidatului2
Domiciliul candidatului conform actului de
identitate
Denumirea, seria și numărul actului de
identitate al candidatului3
Ocupația candidatului4
Profesia candidatului5
Apartenența politică a candidatului6
Alianța politică sau electorală7
Data .......................

Semnătura ..........................

NOTĂ:
Prezentul formular poate fi utilizat numai pentru candidaturile individuale.
Propunerea de candidatură se semnează de către conducerea organizaţiei judeţene a partidului politic, a alianţei
politice, a alianţei electorale, a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri
sau de către candidatul independent. În cazul alianţelor electorale dintre partide politice, listele cu propuneri de
candidaţi trebuie semnate şi de conducerile judeţene ale fiecărui partid politic din alianţă. Dacă alianţele
electorale se constituie la nivel comunal, orăşenesc, municipal sau de sector al municipiului Bucureşti, listele se
semnează de conducerea alianţei şi se contrasemnează de conducerea fiecărei organizaţii locale din coaliţie.
______________________________________________
1
Se înscrie, după caz, sintagma „consilier local”, „consilier județean” sau „primar” , însoțită de rangul și
denumirea unității administrativ-teritoriale; în cazul municipiului Bucureşti se va înscrie „consilier general” sau
„primar general”, după caz;
2
În cazul cetățenilor Uniunii Europene se va înscrie și statul membru de origine.
3
În cazul cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România, la rubrica „Denumirea, seria şi
numărul actului de identitate” se înscriu denumirea, seria şi numărul documentului eliberat de Inspectoratul
General pentru Imigrări.
4
Se înscrie activitatea desfășurată.
5
Conform studiilor absolvite.
6
Se completează cu denumirea formațiunii politice al cărei membru este candidatul. În cazul candidaților
independenți se înscrie mențiunea ”independent”;
7
Se completează în cazul listelor de candidați depuse de alianțele politice sau electorale.

