
R O M Â N I A 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA  PREFECTULUI - JUDEŢUL BUZĂU 

 

ORDIN 
privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului 

local al comunei Calvini 

în urma alegerilor locale din 27.09.2020 

 

 

Având în vedere: 

- prevederile art. 112 alin. (1), art. 114 – 117, art. 118 alin. (1), (2), (3), (5) si art. 119 

alin. (1) lit. a) si b), alin. (2) si (3) și art. 599 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- Încheierea de validare a mandatelor de consilieri locali pronunțată de Judecătoria  

Patarlagele si  Incheierea  de indreptare a erorii materiale pronuntate în Dosarul nr. 

1895/277/2020; 

- Ordinul Prefectului Județului Buzău nr. 439/13.07.2020 privind stabilirea 

numărului membrilor Consiliului Județean Buzău și ai consiliilor locale din unitățile 

administrativ-teritoriale ale județului Buzău; 

- Ordinul Prefectului Județului Buzău nr.705/21.10.2020 privind aprobarea 

convocării în şedinţa privind ceremonia de constituire a consilierilor aleşi în data de 

27 septembrie 2020 ale căror mandate au fost validate; 

- Procesul-verbal încheiat cu ocazia desfășurării ședinței privind ceremonia de 

constituire a Consiliului local al comunei Calvini, înregistrat la Primăria comunei 

Calvini cu nr. 5285/22.10.2020; 

- referatul nr.14709/23.10.2020 întocmit in cadrul Serviciului controlul legalităţii, al 

aplicării actelor normative, contencios administrativ, aplicarea apostilei şi relaţii cu 

autorităţile locale; 

 În temeiul art. 275 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

            Prefectul Judeţului Buzău emite următorul 

 

O R D I N: 

 

 Art.1  Începând cu data de 22.10.2020 se constată îndeplinirea condițiilor legale 

de constituire a Consiliului local al comunei Calvini, în componența prevăzută în 

Anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 

           Art. 2 Se constată că este necesară validarea unui număr de 3 mandate de 

supleanți, ca urmare a invalidării mandatului domnului Bîtu Valeriu care a candidat pe 

lista Partidului National Liberal si a fost ales primar, a invalidarii mandatului domnului 

Oița Neculai care a candidat pe lista  Partidului Re Start Romania si a renuntat la 



mandat si a absentei nemotivate a domnului Sibiceanu Constantin de la sedinta privind 

ceremonia de constituire a Consiliului Local Calvini, care a candidat din partea  

Partidului Social Democrat, fiind considerat demisionat de drept.  

 Art. 3 Prezentul ordin se comunică Judecătoriei Patarlagele, partidelor politice  

care au propus candidați și secretarului general al  comunei Calvini, judetul Buzau. 

 Art.4 Prezentul ordin poate fi contestat în condițiile Legii nr. 554/2004 a 

contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

          Art.5 Serviciul afaceri europene, dezvoltare economică, strategii 

guvernamentale, servicii publice deconcentrate va aduce la îndeplinire prezentul ordin, 

prin înregistrare şi comunicare. 

 

 

P R E F E C T, 

  Leonard Dimian 

 

   _________ 

 

 

 

SUBPREFECT, 

                                                                                                     Alecu Vasile                                                                                                    

                                                                                                             

                     __________ 
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                             Anexă  la Ordinul Prefectului nr. 739/23.10.2020 

 

 

 

Lista consilierilor locali ai Consiliului local al comunei  Calvini ale căror 

mandate au fost validate și care au depus jurământul prevăzut la art. 117 din 

Codul administrativ  

 

Nr. 

crt. 
Nume și prenume 

Partidul politic pe a 

cărui listă a fost ales 

1. CURELEA NEDELCU-

NICOLAE 

Partidul Social 

Democrat 

2. URUC CONSTANTIN Partidul Social 

Democrat 

3. MATEI DAN-GHEORGHE Partidul Social 

Democrat 

4. VĂDUVA GEORGE Partidul National 

Liberal 

5. FRÂNCULEASĂ REMUS Partidul National 

Liberal 

6. BĂNICĂ VASILE Partidul National 

Liberal 

7. URSARU VICENT Partidul Romilor Pro 

Europa 

8. CĂLIN RĂZVAN-IONUȚ Partidul Romilor Pro 

Europa 

9. CĂCĂREAZĂ NECULAI Partidul Re Start 

Romania 

10. HAGIU NICUȘOR Uniunea Salvati 

Romania 
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