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Cod ECLI
DOSAR NR.1911/277/2020
ROMÂNIA
JUDECĂTORIA PĂTÂRLAGELE, Judeţul Buzău
ÎNCHEIERE
Şedinţa din camera de consiliu din data de 16.10.2020
PREŞEDINTE – LAZĂR DORU MUȘAT
GREFIER - EMILIA TOMA
Pe rol fiind soluţionarea sesizării având ca obiect validare mandat Primar, promovată
de UAT comuna Cozieni, 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.149 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 cu modificările ulterioare, precum şi dovada calităţii de
membru al Partidului Social Democrat a numitului Panaitescu Gigel-Daniel – ales în funcţia
de Primar al comunei Cozieni, 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.
JUDECATA
Asupra sesizării de faţă;
Cu adresa înregistrată la această instanţă sub nr.1911/277/2020 din 07.10.2020, UAT
comuna Cozieni, judeţul Buzău, a înaintat Judecătoriei Pătârlagele dosarul conţinând copia
cărții de identitate primar ales Panaitescu Gigel-Daniel, cazier judiciar primar ales Panaitescu
Gigel-Daniel, declarație de opțiune pentru funcția de primar, adresa Partidului Social
Democrat nr. 169/29.09.2020, prin care se confirmă calitatea de membru al P.S.D. a domnului
Panaitescu Gigel-Daniel, dovada privind depunerea de către P.S.D. a raportului detaliat al
veniturilor și cheltuielilor electorale, înregistrate la Autoritatea Electorală sub nr.
22484/06.10.2020, în vederea validării mandatului, potrivit prevederilor OUG nr. 57/2019.
S-a solicitat ca prin încheierea ce se va pronunţa, să se dispună validarea mandatului
numitului Panaitescu Gigel-Daniel, candidat pentru funcţia de Primar al comunei Cozieni,
declarat ales la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020.
Prin rezoluţia judecătorului din data de 09.10.2020, în conformitate cu dispoziţiile art.
201 alin.5 cod procedură civilă şi art. 149 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 s-a stabilit termen
pentru soluţionarea cererii la data de 09.11.2020, ora 12,00, în ședință publică, fără citarea
părţilor, preschimbat la data de 14.10.2020 pentru data de 16.10.2020, aceeași oră.
Analizând sesizarea instanţa constată că, potrivit art.149 alin. 1 din OUG nr.
57/2019, validarea alegerii primarului se face în termen de 20 de zile de la data desfăşurării
alegerilor, după îndeplinirea prevederilor aceluiași articol normativ.
Potrivit dispozițiilor art. 149 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 „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 campaniilor electorale, prin încheiere pronunțată în camera de consiliu,
fără a fi aplicabilă procedura de regularizare a cererii”.
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Prin adresa de înaintare a PSD nr. 360DT/06.10.2020 a fost depus raportul detaliat al
veniturilor și cheltuielilor electorale, potrivit legii privind finanțarea partidelor politice și a
campaniilor electorale la Autoritatea electorală Permanentă unde a fost înregistrat sub nr.
22.484/06.10.2020.
Faţă de această situaţie rezultă că, sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.149 alin.
1 din OUG nr. 57/2019, iar cererea este fondată deoarece se reţine legalitatea alegerii
primarului şi faptul că nu există niciunul dintre cazurile de invalidare prevăzute la art.149
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 domnului
Panaitescu Gigel-Daniel, în funcţia de Primar al comunei Cozieni, judeţul Buzău.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
D I S P U N E:
Admite sesizarea formulată de UAT comuna Cozieni, judeţul Buzău.
Validează mandatul domnului PANAITESCU GIGEL-DANIEL, candidat din partea
Partidului Social Democrat, în funcţia de Primar al Comunei Cozieni, judeţul Buzău.
Încheierea se comunică de îndată prefectului județului Buzău și secretarului general al
UAT comuna Cozieni, care are obligația aducerii la cunoștință publică prin afișarea acesteia
la sediul primăriei, în termen de cel mult 24 de ore de la comunicare.
Cu drept de apel în termen de 2 zile de la aducerea la cunoștință publică prin afișare la
sediul unității administrativ–teritoriale.
În cazul exercitării căii de atac cererea se depune la Judecătoria Pătârlagele.
Pronunțată in camera de consiliu, la 16.10.2020, prin punerea soluției la dispoziția
părților de către grefa instanței.
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