
ROMÂNIA
JUDECĂTORIA	PĂTĂRLAGELE
Oraşul	Pătârlagele,	Str.	N.	Bălcescu,	nr.43,	Judeţul
Buzău
Pătârlagele
CIVIL-PENAL

Destinatar:
U.A.T.	COMUNA	GURA
TEGHII	-	PRIN	SECRETAR
GENERAL
com.	Gura	Teghii,	satul
Gura	Teghii,	judeţul	BUZĂU

DOSARUL	NR.	2081/277/2020
Materia:	Civil
Stadiul	procesual	al	dosarului:	Fond
Obiectul	dosarului:	Validare	mandat	consilier	supleant
Complet:	c.c.civ.5

ÎNCHEIERE	FINALĂ	(DEZINVESTIRE)	CIVILĂ
NR.	__________	DIN	DATA	DE	02	Noiembrie	2020

										Stimată	doamnă/Stimate	domn,

											vă	comunicăm,	alăturat,	copia	hotărârii	civile	nr.	__________,	pronunţată	la	data	de	02	Noiembrie	2020,	de
către	JUDECĂTORIA	PĂTĂRLAGELE	CIVIL-PENAL.
	

PARAFA	ŞEFULUI	INSTANŢEI	
(ştampila)

Grefier,

	
	
	

M.B.	02.11.2020	13:26:28,	nr.	comunicare:	1	din	2



ÎNŞTIINŢARE

în	atenţia	U.A.T.	COMUNA	GURA	TEGHII	-	PRIN	SECRETAR	GENERAL
având	sediul	în	com.	Gura	Teghii,	satul	Gura	Teghii,	judeţul	BUZĂU

în	conformitate	cu	art.	163	din	Legea	134/2010	privind	Codul	de	procedură	civilă,	vă	înştiinţăm	că	la	data	de	……………………,
ora	………..	am	procedat	la	afişarea	prezentei,	nefiind	îndeplinite	condiţiile	de	înmânare	a	următoarelor	acte	de	procedură:
încheiere	finală	(dezinvestire)	civilă	în	legătură	cu	dosarul	cu	nr.	2081/277/2020,	aflat	pe	rolul	instanţei	JUDECĂTORIA
PĂTĂRLAGELE,	Civil-Penal	cu	sediul	în	Oraşul	Pătârlagele,	Str.	N.	Bălcescu,	nr.43,	Judeţul	Buzău,	Pătârlagele,	ROMÂNIA.
										Vă	comunicăm	că	sunteţi	în	drept	să	vă	prezentaţi	după	o	zi	de	la	afişarea	prezentei,	dar	nu	mai	mult	de	7	zile,	pentru
înmânarea	actelor	de	procedură	la	sediul	Primăriei	.	De	asemenea,	menţionăm	că,	în	cazul	în	care,	fără	motive	temeinice,	nu
vă	prezentaţi	pentru	comunicarea	actelor	în	termenul	de	7	zile,	actele	de	procedură	se	vor	considera	comunicate	la	împlinirea
acestui	termen.

Agent	însărcinat	cu	înmânarea:	………………………………..………….……………………………………….
(nume,	prenume,	funcţia)

Semnătura:	.………………………………………….
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DOVADA	DE	ÎNMÂNARE
	
	
În	data	de	……………………,	la	ora………,	subsemnatul(nume,	prenume,
funcţia)..............................................................................................,	având	de	înmânat	următoarele	acte	de	procedură:	încheiere
finală	(dezinvestire)	civilă	în	legătură	cu	dosarul	cu	nr.	2081/277/2020	aflat	pe	rolul	instanţei	JUDECĂTORIA	PĂTĂRLAGELE,
Civil-Penal	cu	sediul	în	Oraşul	Pătârlagele,	Str.	N.	Bălcescu,	nr.43,	Judeţul	Buzău,	Pătârlagele,	ROMÂNIA,	m-am	deplasat	în
com.	Gura	Teghii,	satul	Gura	Teghii,	judeţul	BUZĂU	sediul	numitului/ei	U.A.T.	COMUNA	GURA	TEGHII	-	PRIN
SECRETAR	GENERAL,	unde	(	)actele	au	fost	înmânate	destinatarului	la	locaţia	desemnată	de	instanţă,	iar	acesta	a	semnat
dovada	/	(	)actele	au	fost	înmânate	numitului/ei	(nume,	prenume)	…………………………………..……………………..……………	şi
acesta/aceasta	a	semnat	dovada	/	(	)actele	au	fost	înmânate	destinatarului,	care	a	semnat	dovada,	în
locaţia………………………………………………..
	
	
Primitor
Calitatea	primitorului:	(	)destinatar	/	(
)administrator	sau	portar/înlocuitor	portar	al
clădirii	/	(	)funcţionar	sau	persoană	însărcinată	cu
primirea	corespondenţei	/	(	)persoană	majoră	din
familie	sau	care	locuieşte	cu	destinatarul	/	(	)altă
calitate	……………………………………………………...
Act	de	identitate:	(tipul,	seria	şi/sau	numărul):
……………………..	

Semnătura:	……………..
………………………………………………

Declarant	(persoană	care	a	făcut	înmânarea)
Calitatea	declarantului:	(	)agent	însărcinat	cu	înmânarea	/	(
)funcţionar	desemnat	pentru	primirea	corespondenţei	de	către
unitatea	militară,	căpitănia	portului,	administraţia
penitenciarului,	administraţia	aşezământului	de	asistenţă
medicală	sau	socială	…………………………	/	(	)funcţionar
desemnat	pentru	înmânarea	actelor	procedurale	la	sediul
Primăriei	

Semnătura:	……………..………………………………………………

CONFIRMARE	DE	PREDARE	A	ACTELOR	DE	PROCEDURĂ
în	cazurile	prevăzute	la	art.	162	şi	art.	163	din	Legea	134/2010	privind	Codul	de	procedură	civilă

În	data	de	……………………,	la	ora………,	subsemnatul	…………………………………………………..,	agent	însărcinat	cu	înmânarea
actelor	de	procedura	aferente	dosarului	cu	nr.	2081/277/2020	numitului/ei	U.A.T.	COMUNA	GURA	TEGHII	-	PRIN
SECRETAR	GENERAL	la	adresa	,	com.	Gura	Teghii,	satul	Gura	Teghii,	judeţul	BUZĂU,	dosar	aflat	pe	rolul	instanţei
JUDECĂTORIA	PĂTĂRLAGELE,	Civil-Penal	cu	sediul	în	Oraşul	Pătârlagele,	Str.	N.	Bălcescu,	nr.43,	Judeţul	Buzău,	Pătârlagele,
ROMÂNIA,	am	predat	actele	de	procedură	numitului/ei	……………..………………………………………………,	în	calitate	de	funcţionar
desemnat	pentru	(	)	primirea	corespondenţei	la	unitatea	militară/căpitănia	portului/administraţia	închisorii/administraţia
aşezământului	de	asistenţă	medicală/socială	……………………………………..……………………….…..	/	(	)	funcţionar	desemnat	pentru
înmânarea	actelor	procedurale	la	sediul	Primăriei
	
Predă	:
………….........................................................................................,
agent	însărcinat	cu	înmânarea	actelor	de	procedură
Semnătura:..…………………………………..
………………………………….....

Primeşte:
………….........................................................................................,
funcţionar	desemnat	
Semnătura:..…………………………………..
………………………………….....

M.B.	02.11.2020	13:26:28,	nr.	comunicare:	1	din	2
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PROCES-VERBAL	DE	ÎNMÂNARE
În	data	de	……………………,	la	ora………,	subsemnatul(nume,	prenume,
funcţia)..............................................................................................,	având	de	înmânat	următoarele	acte	de	procedură:

încheiere	finală	(dezinvestire)	civilă	în	legătură	cu	dosarul	cu	nr.	2081/277/2020	aflat	pe	rolul	instanţei	JUDECĂTORIA
PĂTĂRLAGELE,	Civil-Penal	cu	sediul	în	Oraşul	Pătârlagele,	Str.	N.	Bălcescu,	nr.43,	Judeţul	Buzău,	Pătârlagele,	ROMÂNIA,	m-
am	deplasat	în	com.	Gura	Teghii,	satul	Gura	Teghii,	judeţul	BUZĂU	sediul	numitului/ei	U.A.T.	COMUNA	GURA	TEGHII	-
PRIN	SECRETAR	GENERAL,	unde	unde	am	întocmit	prezentul	proces-verbal	din	următoarele	motive:
(	)Actele	de	procedură	au	fost	predate	administratorului	clădirii/portarului/agentului	de	pază,	numitul/a*
………………………………………………..…………,	C.I.**	seria…,	nr………………,	Semnătura…………………	/	(	)destinatarul	sau
persoana	majoră	din	familie	sau	care	locuieşte	cu	destinatarul/administratorul	clădirii/portarul/agentul	de	pază,
numitul*……………………………………………………………	[	]	a	primit	actele,	dar	a	refuzat	semnarea	dovezii	de	înmânare	\	[	]	a
primit	actele,	dar	nu	a	putut	semna	dovada	de	înmânare	deoarece	………………..………………………….…..….	/	(	)destinatarul	sau
persoana	majoră	din	familie	care	locuieşte	cu	destinatarul/administratorul	clădirii/portarul/agentul	de	pază	[	]	sunt	absenţi	\	[	]
refuză	primirea	actelor,	iar	actele	[	]	au	fost	depuse	la	cutia	poştală	\	[	]	în	lipsa	cutiei	poştale,	a	fost	afişată	înştiinţarea,	iar
actele	sunt/vor	fi	depuse	la	sediul	Primăriei	/	(	)actele	au	fost	depuse	la	căsuţa	poştală	închiriată	/	(	)m-am	aflat	în
imposibilitatea	comunicării	actelor	de	procedură	şi	returnez	la	instanţa	emitentă	actele,	deoarece:	[	]	imobilul	a	fost	demolat	\
[	]	imobilul	este	nelocuibil	sau	de	neîntrebuinţat	\	[	]	destinatarul	nu	mai	locuieşte	la	acea	adresă	\	[	]	alte	motive
………………………………………………………………….
Declarant	(agent	însărcinat	cu	înmânarea	actelor)(nume,	prenume,	funcţia)………….………………………………………,	Semnătura:
……..………………
(	)Subsemnatul*………………..……….…………………..…………………………,	funcţionar	desemnat	al	Primăriei	pentru	înmânarea
actelor	procedurale	specifice	instanţelor	de	judecată,	la	data	de……….………….,	ora…………,	declar	că	(	)destinatarul	a	primit
actele,	dar	a	refuzat	semnarea	dovezii	de	înmânare	/	(	)destinatarul	a	primit	actele,	dar	nu	a	putut	semna	dovada	de	înmânare
deoarece	………………..………………………….…..….,	(	)returnez	instanţei	emitente	actele	de	procedură,	deoarece	termenul	legal
pentru	comunicarea	actelor	s-a	împlinit,	iar	destinatarul	sau	reprezentantul	acestuia	nu	s-a	prezentat	pentru	înmânare.
*)	numele,	prenumele,	calitatea	sau	funcţia	-	după	caz;	
**)	se	completează	în	situaţia	în	care	înmânarea	citaţiei	se	face	potrivit	dispoziţiilor	art.162	CPC

Semnătura:…………………………………………………….

Data	prezentării
DOVADA	/	PROCES	VERBAL	DE	ÎNMÂNARE
Către
JUDECĂTORIA	PĂTĂRLAGELE,	Civil-Penal Oficiul	poştal:…….……..…………..
	
Oraşul	Pătârlagele,	Str.	N.	Bălcescu,	nr.43,	Judeţul	Buzău,	Pătârlagele,	ROMÂNIA Recomandata	nr.:	…………............
	
	

Data	înapoierii Data	sosirii
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CONFIRMARE	DE	PREDARE	A	ACTELOR	DE	PROCEDURĂ
în	cazurile	prevăzute	la	art.	162	şi	art.	163	din	Legea	134/2010	privind	Codul	de	procedură	civilă
Către
JUDECĂTORIA	PĂTĂRLAGELE,	Civil-Penal Oficiul	poştal:…….……..…………..
	
Oraşul	Pătârlagele,	Str.	N.	Bălcescu,	nr.43,	Judeţul	Buzău,	Pătârlagele,	ROMÂNIA Recomandata	nr.:	…………............

Data	înapoierii Data	sosirii



Cod ECLI    

DOSAR NR.2081/277/2020

R O M Â N I A
JUDECĂTORIA PĂTÂRLAGELE, Judeţul Buzău

Î N C H E I E R E
Şedinţa din camera de consiliu din data de 02.11.2020

PREŞEDINTE – LAZĂR DORU MUȘAT
GREFIER  -  MARIANA NICOLETA BĂCIOIU

Pe  rol  fiind  soluţionarea  sesizării  având  ca  obiect  validare  mandat  consilieri  locali,
promovată de petentul secretar general al UAT Gura Teghii, judeţul Buzău.

Procedura fără citarea părţilor. 
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care arată că procedura este legal

îndeplinită, au fost depuse relaţiile solicitate privind îndeplinirea condiţiilor prev. de art.114 alin. 2
lit. a-e din OUG nr. 57/2019 cu modificările ulterioare, precum şi dovezile calităţii de membri de
partid a consilierilor locali supleanţi aleși în consiliului local al comunei Gura Teghii după care;

Instanţa  îşi  verifică  din  oficiu  competenţa,  în  conformitate  cu  dispoziţiile  art.529  Cod
procedură civilă şi constată că este competentă din punct de vedere general, material şi  teritorial. 

Ia act că procedura este fără citarea părţilor. 
Încuviinţează pentru petent proba cu înscrisuri.
Având în vedere că nu sunt cereri sau probe de administrat în cauză, instanţa reţine sesizarea

spre deliberare şi pronunţare.

J U D E C A T A
Asupra sesizării de faţă;

Cu adresa înregistrată  la  această  instanţă  sub nr.2081/277/2020 din  29.10.2020,  petentul
secretar  general  al  UAT Gura Teghii,  judeţul  Buzău, a înaintat  Judecătoriei  Pătârlagele  dosarul
conţinând confirmările  primite  privind calitatea de membru al partidului  politic  sau organizației
cetățenilor  aparținând  minorităților  naționale,  a  candidaților  declarați  aleși  și  a  supleanților  la
alegerile locale din data de 27.09.2020, în circumscripția electorală comuna Gura Teghii, județul
Buzău, în vederea validării mandatelor supleanţilor locali declarați aleși, în condițiile art. 114 sau
art. 119 din OUG nr. 57/2019.

S-a  solicitat  ca  prin  încheierea  ce  se  va  pronunţa,  să  se  dispună  validarea  mandatelor
supleanţilor locali după cum urmează: 

-Roşcoiu Petruţa-Maria; Ichim Gheorghe; Petriceanu Vasile din partea Partidului Mișcarea
Populară;

Prin rezoluţia judecătorului din data de 30.10.2020, în conformitate cu dispoziţiile art. 201
alin.5  cod procedură  civilă  şi  art.  114 alin.  1  din  OUG nr.  57/2019 s-a  stabilit  termen  pentru
soluţionarea cererii la data de 02.11.2020, ora 12,00, în sala de consiliu, fără citarea părţilor.

Analizând sesizarea instanţa constată că, potrivit art.  119 alin. 1 din OUG nr. 57/2019:
„Mandatele supleanţilor sunt validate de judecătoria în a cărei rază teritorială se află circumscripţia
electorală pentru care au avut loc alegeri, în procedură necontencioasă, prin încheiere pronunţată în
camera de consiliu, fără a fi aplicabilă procedura de regularizare a cererii.  Validarea mandatelor
supleanţilor se realizează în condiţiile art. 114 alin. (2), cu respectarea prevederilor legii privind
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale în situaţia în care consilierul local declarat ales se
află  în  una dintre  următoarele  situaţii:  a)  nu  este  validat  ca  urmare  a  neîndeplinirii  condiţiilor
prevăzute la art. 114 alin. (2); b) este considerat demisionat de drept, potrivit art. 116 alin. (9).

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), mandatele supleanţilor sunt validate în termen de 10
zile de la data rămânerii definitive a încheierii de invalidare a mandatului consilierului local declarat
ales”.
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Din conținutul adresei UAT comuna Gura Teghii nr. 6769/29.10.2020 rezultă că la nivelul
comunei Gura Teghii au fost aleși în funcția de supleanţi -Roşcoiu Petruţa-Maria; Ichim Gheorghe;
Petriceanu Vasile din partea Partidului Mișcarea Populară.

După  verificarea  dosarului  înaintat  de  secretarul  general  al  comunei  rezultă  că,  sunt
îndeplinite condiţiile prevăzute de art.114 din OUG nr. 57/2019, iar cererea este fondată deoarece se
reţine legalitatea alegerii supleanţilor şi faptul că nu există niciunul dintre cazurile de invalidare
prevăzute la art.114 alin.2 din OUG nr. 57/2019, care se aplică în mod corespunzător.

În consecinţă, se va admite sesizarea şi se va dispune validarea alegerii supleanţilor: Roşcoiu
Petruţa-Maria; Ichim Gheorghe; Petriceanu Vasile din partea Partidului Mișcarea Populară.

PENTRU  ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII

D I S P U N E:

Admite sesizarea formulată de  petentul secretar general al UAT Gura Teghii, judeţul Buzău.
Validează  supleanţilor  după  cum  urmează:  Roşcoiu  Petruţa-Maria;  Ichim  Gheorghe;

Petriceanu Vasile din partea Partidului Mișcarea Populară.
Încheierea se comunică de îndată prefectului județului Buzău și secretarului general al UAT

comuna Gura Teghii.
Cu apel în termen de 3 zile de la comunicare.
În cazul exercitării căii de atac cererea se depune la Judecătoria Pătârlagele.
Pronunțată azi 02.11.2020 în ședință publică și pusă la dispoziția părților prin intermediul

grefei instanței.
 
 PREŞEDINTE,                                                   GREFIER,

   LAZĂR DORU MUȘAT                       MARIANA NICOLETA BĂCIOIU

Red. L.D.M
02.11.2020
Tehnored .L.D.M
02.11.2020
    4 ex
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