
INSTRUCTIUNI:
1. Sunt doua formulare diferite, unul pentru functia de Primar General, altul pentru functia de Consilier General. Cereti, va 

rog, semnarea fiecaruia dintre formulare.
2. Pot semna cetatenii de peste 18 ani (nascuti inainte de 10 iunie 1994) care au fie domiciliul in Bucuresti fie resedinta (viza de 

flotant) in Bucuresti. In al doilea caz, se trece adresa de resedinta din Bucuresti. Pot semna şi cetǎţeni din Uniunea 
Europeanǎ rezidenţi în Bucureşti (la “Act de identitate” se va trece cartea de rezidenţǎ).

3. Nu este necesara completarea tuturor celor 12 linii din fiecare tabel. Sunt valabile tabelele cu mai putine semnaturi.
4. Asiguraţi-vǎ cǎ persoana respectivǎ nu a semnat deja un alt tabel pentru susţinerea candidaturii lui Nicuşor Dan
5. Asigurati-va ca sunt completate toate datele cerute de tabel, altfel semnaturile sunt nevalide.
6. Nu uitati sa completati partea de jos a tabelului cu datele dumneavoastra.
7. Introduceti semnaturile stranse intr-un plic pe care scrieti (de mana sau de tipar) datele de mai jos, inclusiv dreptunghiul 

“C.R. Posta Romana, Se taxeaza la destinatie”. Nu este nevoie sa timbrati. Introduceti plicul in orice cutie postala.
8. VA RUGAM SA FACETI OPERATIUNEA DESCRISA CAT MAI REPEDE, CEL TARZIU PE 22 APRILIE.

 
   

DESTINATAR
DAN NICUSOR DANIEL

                                                                        C. P. 360
                                                                        O. P. BUCURESTI 15
                                                                        053120 BUCURESTI

C.R.
POSTA ROMANA

SE TAXEAZA LA 
DESTINATIE



LISTA SUSŢINĂTORILOR pentru alegerea în funcţia de primar general al municipiului Bucureşti a candidatului independent 
NICUŞOR DANIEL DAN la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din 10 iunie 2012

Nr. 
crt. Semnǎtura Nume Prenume Cetǎţenie Data 

naşterii

Adresa (str., nr., bl., comuna/oraşul/municipiul, 
sectorul)

Act de identitate

Strada Nr Bloc Sect Tip Serie Numǎr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

                                                                                                                                                                                                                Întocmit de _____________________________

DECLARAŢIE
Subsemnatul,  _________________________  (nume  şi  prenume),  domiciliat  în  ___________________________________________,  născut  la  data  de  __________,  în 
comuna/oraşul/municipiul  _______________  judeţul  _______________,  posesor  al  C.I.  (B.I.)  seria  ____  nr.  ________,  declar  pe  propria  răspundere  că  toate  datele  şi  
semnăturile cuprinse în prezenta listă, care are un număr de ___ poziţii, corespund realităţii.

Data _________2012                         Localitatea _____________                                             Semnătura ____________



LISTA SUSŢINĂTORILOR pentru alegerea în funcţia de consilier în Consiliul General al Municipiului Bucureşti a candidatului 
independent NICUŞOR DANIEL DAN la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din 10 iunie 2012

Nr. 
crt. Semnǎtura Nume Prenume Cetǎţenie Data 

naşterii

Adresa (str., nr., bl., comuna/oraşul/municipiul, 
sectorul)

Act de identitate

Strada Nr Bloc Sect Tip Seria Numǎrul

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

                                                                                                                                                                                                                Întocmit de _____________________________

DECLARAŢIE
Subsemnatul,  _________________________  (nume  şi  prenume),  domiciliat  în  ___________________________________________,  născut  la  data  de  __________,  în 
comuna/oraşul/municipiul  _______________  judeţul  _______________,  posesor  al  C.I.  (B.I.)  seria  ____  nr.  ________,  declar  pe  propria  răspundere  că  toate  datele  şi  
semnăturile cuprinse în prezenta listă, care are un număr de ___ poziţii, corespund realităţii.

Data _________2012                         Localitatea _____________                                             Semnătura ____________


