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A N U N Ț  

în atenția candidaților declarați aleși la alegerile locale din data de  

27 septembrie 2020 
 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 114 alin. (2) și alin. (3) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, pentru validarea mandatelor de consilier local aveți obligația ca până în data de 

11.10.2020,  să depuneți următoarele documente: 

 

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; partidele politice sau organizaţiile cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale confirmă, sub semnătura persoanelor din cadrul conducerilor 

acestora, calitatea de membru a consilierilor declaraţi aleşi şi a supleanţilor;   

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 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

României nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare (consilierul local declarat 

ales poate renunţa la mandat în cel mult 10 zile de la data desfăşurării alegerilor, situaţie în 

care comunică, în acelaşi termen, sub semnătură, decizia sa secretarului general al 

unităţii/subdiviziunii administrativ- teritoriale); deci, cel în cauză va prezenta o declarație de 

nerenunțare.  

 

La data pronunțării încheierii judecătoriei în a cărei rază teritorială se află circumscripția 

electoral, condițiile pentru validarea mandatului de consiler local trebuie a fi  îndeplinite cumulativ 

de către consilierul local declarat ales.  

Documentele mai sus menționate vor fi depuse la secretarul general al Comunei Pesac. 

 

 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

DUMITRAȘ ANGELICA 
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