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Acesta  este document nalizat

Cod ECLI    

DOSAR NR. 1951/277/2020

                ROMÂNIA
              JUDECĂTORIA PĂTÂRLAGELE – Judeţul Buzău

CIVIL PENAL
ÎNCHEIERE

Şedinţa  cameră de consiliu  din data de 15.10.2020
       PREŞEDINTE : ADRIANA MIHĂILĂ

GREFIER: MARIA CLAUDIA OLOGU

Pe rol soluţionarea sesizării  având ca obiect validare mandat Primar,  promovată de
BIROUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI NR. 39 Gura Teghii, judeţul Buzău.

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

legal îndeplinită, au fost depuse relaţiile privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art.149
alin.1 şi 2 din  OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;  s-a ataşat  dosarul depus la
instanţă  de  BEC  nr.25  Chiojdu,  în  conformitate  cu  dispoziţiile  art.103  alin.5  din  Legea
nr.115/2015 cu modificările şi completările ulterioare, 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 potrivit art.126 din
Constituţia României; din punct de vedere material potrivit dispoziţiilor art.528 alin. 1 şi 2
Cod procedură civilă, iar din punct de vedere teritorial potrivit dispoziţiilor art.149 alin.1 din
OUG nr.57/2019 – Codul administrativ.

Având în vedere că nu mai sunt alte 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;

Prin  cererea  înregistrată  sub  nr.1951/277/12.10.2020,  Biroul  Electoral  de
Circumscripţie  nr. 39 Gura Teghii,  a depus documentația  privind rezultatele  alegerilor  din
27.09.2020, în vederea validării mandatului de primar.

La  dosar  au  fost  depuse  un  exemplar  al  procesului  verbal  privind  centralizarea
voturilor, constatarea rezultatului alegerilor pentru funcția de primar al comunei Gura Teghii,
raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, declaraţie de opţiune pentru funcţia de
primar şi copie act de identitate.

Din actele și lucrările cauzei instanța reține în fapt și în drept următoarele :
Din procesul verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor

și  atribuirea  mandatului  pentru  funcția  de primar,   încheiat  de  Biroul  Electoral  de
Circumscripție nr. 39 Gura Teghii, rezultă că numărul total al alegătorilor prevăzuți în listele
electorale a fost de 2803, iar din numărul de 1761 de voturi valabil exprimate, candidatul din
partea PMP domnul Micleru Gheorghe a obținut un nr. de 841 de voturi, îndeplinind astfel,
condițiile de eligibilitate prevăzute de art. 101 alin. 2 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea
autorităților administrației publice locale.

Potrivit dispozițiilor art. 149 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 din 3
iulie 2019 privind Codul administrativ:  “Mandatul primarului declarat ales este validat în

termen de 20 de zile de la data desfășurării alegerilor de către judecătoria în a cărei rază

teritorială se află circumscripția electorală pentru care au avut loc alegeri,  în procedură

necontencioasă. Validarea se realizează la judecătorie, după depunerea raportului detaliat al

veniturilor și cheltuielilor electorale, potrivit legii privind finanțarea partidelor politice și a
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campaniilor electorale, prin încheiere pronunțată în camera de consiliu, fără a fi aplicabilă

procedura de regularizare a cererii ”.

Din înscrisurile depuse la dosar reiese că în cauză s-a făcut dovada depunerii în termen
a raportului detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale pentru alegerile locale de către
Partidul  Mişcarea  Populară  la  Autoritatea  Electorală  Permanentă,  condiție  necesară  a  fi
îndeplinită pentru validarea mandatelor candidaților declarați aleși.

Față de cele reținute și văzând că sunt îndeplinire condițiile legale pentru validare,
instanța urmează să admită cererea și să valideze mandatul de primar al comunei Gura Teghii
pentru  domnul  Micleru  Gheorghe  ,  candidat  din  partea   Partidului   Mişcarea  Populară.

Prezenta  încheiere  este  executorie  şi  se  va  comunica  de  îndată  prefectului  şi
secretarului general al UAT Comuna Gura Teghii, în vederea aducerii la cunoştinţă publică
prin afişare la sediul UAT, în termen de cel mult 24 de ore de la comunicare.

                                                     PENTRU  ACESTE MOTIVE
                                                ÎN NUMELE LEGII

                DISPUNE

Admite sesizarea formulată de BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE
NR.39  GURA TEGHII, judeţul Buzău.

Validează  mandatul  domnului  MICLERU  GHEORGHE,  candidat  din  partea
Partidului  Mişcarea Populară , declarat ales, în funcţia de Primar al comunei Gura Teghii,
judeţul Buzău.

Executorie de drept.
Cu  apel  în  termen  de  2  zile   de  la  aducerea  la  cunoştinţă  publică,  prin  afişarea

încheierii la sediul unităţii administrativ teritoriale.
Dată în  camera de consiliu şi pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor,

prin intermediul grefei instanţei, la 15.10.2020.

      PREŞEDINTE,                                                       GREFIER,
ADRIANA MIHĂILĂ                                 MARIA CLAUDIA OLOGU

            Red. A.M.16.10.2020
Tehnored. M.C.O.16.10.2020
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