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ÎN ATENȚIA CONSILIERILOR DECLARAȚI ALEȘI LA ALEGERILE LOCALE DIN 

27.09.2020 

COMUNICAT 

CU PRIVIRE LA DEPUNEREA DOCUMENTELOR DOVEDITOARE PENTRU 

ÎNDEPLINIREA CONDIȚIILOR PREVĂZUTE LA ART. 114 ALIN. (2) LIT. A)-E) DIN 

O.U.G. NR. 57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV 
 

 

  Având în vedere situația generată de prezența virusului SARS-COV-2 (COVID-19) la nivelul instituției și 

pentru a evita pe cât posibil răspândirea acestuia, consilierii declarați aleși la alegerile locale din data de 27.09.2020 vor 

depune documentele solicitate la art. 114 alin. (2) lit. a)-e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ în 

vederea validării mandatelor, la secretarul general al comunei Târgșoru Vechi (Primăria comunei Târgșoru Vechi, et. 1 

cam. 14), după următorul program: 

- MIERCURI, 07.10.2020 – în intervalul orar 10:00-12:00; 

- JOI, 08.10.2020 – în intervalul orar 10:00-12:00; 

- VINERI 09.10.2020 - în intervalul orar 10:00-12:00; 

 Condițiile pentru validarea mandatului de consiler local ce trebuie îndeplinite cumulativ de consilierul local 

declarat ales, la data pronunțării încheierii, sunt prevăzute la art. 114 alin. (2): 

  ”a) are domiciliul pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale în care a fost ales, dovedit prin actul de 

identitate în copie;  

 b) nu şi-a pierdut drepturile electorale, fapt dovedit prin cazierul judiciar;  

 c) nu şi-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 

instanţei judecătoreşti, fapt dovedit prin confirmările prevăzute la art. 121 alin. (1) sau prin hotărâre definitivă a 

instanţei judecătoreşti, după caz;  

 d) mandatarul financiar coordonator a depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale în 

conformitate cu prevederile legii privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, fapt dovedit 

prin depunerea raportului, în condiţiile legii; 

 e) nu a renunţat la mandat, în condiţiile art. 115;  

 f) nu a fost ales prin fraudă electorală constatată în condiţiile legii privind alegerea autorităţilor administraţiei 

publice locale, dovedită prin documentele privind rezultatele alegerilor înaintate de către biroul electoral de 

circumscripţie judecătoriei în a cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală pentru care au fost desfăşurate 

alegeri.”  

 Documentele doveditoare prevăzute la literele a)-e) trebuie transmise de către consilierii locali declaraţi aleşi 

către secretarul general al unităţii administrativteritoriale în cel mult 15 zile de la data desfăşurării alegerilor, iar secretarul 

general al U.A.T.-ului le eliberează o confirmare de primire.  
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