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Şedinţa camerei de consiliu din data de  20 Octombrie 2020 
Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE Lucian Enechiuc
Grefier Aniela Georgescu

Pe rol  soluţionarea  sesizării  având ca  obiect  validare  mandate  consilieri  locali,  promovată  de
U.A.T. Comuna Cozieni  - prin secretar general , judeţul Buzău.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care arată că sesizarea se soluţionează fără
citarea părţilor, au fost depuse relaţiile privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art.149 alin.1 şi 2 din
OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 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.114  alin.1  din  OUG  nr.57/2019  –  Codul
administrativ.

Având în vedere că nu sunt cereri sau probe de administrat în cauză, instanţa reţine sesizarea spre
deliberare şi pronunţare.
 

JUDECĂTORIA 
Asupra sesizării de faţă: 

Prin cererea înregistrată la judecătoria Pătârlagele sub nr. 1929/277/2020, secretarul general al
comunei Cozieni, a propus validarea mandatelor următorilor consilieri locali: Hodor Ion, Nistor Dumitru,
Enache Gheorghe, Mihalcea Denisa Alina, Dragu Pompiliu, Andrei Victoria, Pană Doru Corneliu, Andrei
Nicolae, toți candidați din partea PSD, Popa Tatiana, Ştefan Nicolae, ambii candidați din partea PNL şi
Radu Ion, candidat din partea PMP.

Conform Ordinului Prefectului  Judeţului Buzău nr.439/13.07.2020 privind stabilirea numărului
membrilor  consiliilor  locale  din unităţile  administrativ  teritoriale  ale judeţului  Buzău, Consiliul  Local
Cozieni, are un număr de 11 consilieri.

În conformitate cu art. 114 alin. 2 din OUG nr. 57/2019, mandatul unui consilier local este validat
dacă,  la  data  pronunțării  încheierii,  consilierul  local  declarat  ales  îndeplinește  cumulativ  următoarele
condiții:

a) are domiciliul pe teritoriul unității administrativ-teritoriale în care a fost ales, dovedit prin actul
de identitate în copie;

b) nu și-a pierdut drepturile electorale, fapt dovedit prin cazierul judiciar;
c) nu și-a pierdut calitatea de membru al partidului politic pe lista căruia a fost ales, urmare a

demisiei sau urmare a excluderii prin hotărârea definitivă a forului competent al partidului politic ori prin
hotărâre definitivă a unei instanței judecătorești, fapt dovedit prin confirmările prevăzute la art. 121 alin.
(1) sau prin hotărâre definitivă a instanței judecătorești, după caz;

d)  mandatarul  financiar  coordonator  a  depus  raportul  detaliat  al  veniturilor  și  cheltuielilor
electorale  în  conformitate  cu  prevederile  legii  privind  finanțarea  activității  partidelor  politice  și  a
campaniilor electorale, fapt dovedit prin depunerea raportului, în condițiile legii;

e) nu a renunțat la mandat, în condițiile art. 115;
f) nu a fost ales prin fraudă electorală constatată în condițiile legii privind alegerea autorităților

administrației publice locale, dovedită prin documentele privind rezultatele alegerilor înaintate de către
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biroul electoral de circumscripție judecătoriei în a cărei rază teritorială se află circumscripția electorală
pentru care au fost desfășurate alegeri.

Din înscrisurile depuse la dosar rezultă că nu s-au formulat contestații și întâmpinări în legătură cu
stabilirea rezultatelor alegerilor și că persoanele cu privire la care secretarul general al comunei Cozieni a
formulat  propunerea de validare îndeplinesc toate  condițiile  menționate mai sus,  astfel  că propunerea
îndeplinește condițiile legale de admitere.

În conformitate cu disp. art. 114 alin. 5 din OUG nr. 57/2019, prezenta încheiere se comunică de
îndată prefectului și secretarului general al unității administrativ-teritoriale.
 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE
 

Admite propunerea secretarului general al comunei Cozieni .
Validează mandatul următorilor consilieri locali ai comunei Cozieni:  Hodor Ion, Nistor Dumitru,

Enache Gheorghe, Mihalcea Denisa Alina, Dragu Pompiliu, Andrei Victoria, Pană Doru Corneliu, Andrei
Nicolae, toți candidați din partea PSD, Popa Tatiana, Ştefan Nicolae, ambii candidați din partea PNL şi
Radu Ion, candidat din partea PMP.

Executorie.
Prezenta se comunică de îndată prefectului și secretarului general al comunei Cozieni.
Cu drept apel pentru cei interesați, în 3 zile de la comunicare.
Cererea de apel se depune la Judecătoria Pătârlagele.
Pronunțată in camera de consiliu, la 20.10.2020, prin punerea soluției la dispoziția părților de către

grefa instanței
 

PREŞEDINTE,                      GREFIER,
    LUCIAN ENECHIUC                                                    ANIELA GEORGESCU
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