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INFORMARE 

privind localitățile în care sunt îndeplinite condițiile pentru organizarea alegerilor 

parțiale pentru primar și consiliul local 

 

În completare la informarea1 transmisă Guvernului în data de 15 iunie 2022, arătăm 

că, în perioada care a trecut de la data menţionată, instituţiile prefectului au transmis 

informaţii suplimentare privind localităţile în care mandatul de primar a devenit vacant. 

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 143 alin. (1), art. 149 alin. (8) și art. 160 

alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare, la acest moment, potrivit comunicărilor transmise 

de instituţiile prefectului, la solicitarea Autorității Electorale Permanente și a informațiilor 

afișate pe Portalul instanțelor de judecată, sunt întrunite condiţiile pentru organizarea 

alegerilor parţiale pentru funcţia de primar în 50 de circumscripţii electorale, cu 14 în plus 

faţă de informarea iniţială2, iar pentru consiliul local într-o circumscripție electorală, după 

cum urmează: 

 

A. Pentru funcția de primar: 

1. Comuna Gurahonț, Arad; 

2. Comuna Sascut, județul Bacău; 

3. Comuna Bulz, județul Bihor;  

4. Comuna Șimian, județul Bihor; 

5. Orașul Valea lui Mihai, județul Bihor; 

6. Orașul Sângeorz-Băi, județul Bistrița-Năsăud; 

7. Comuna Blândești, județul Botoșani; 

                                                           
1 Adresa AEP nr. 8084/15.06.2022, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 16715 din 15.06.2022. 
2 Situaţiile nou apărute sunt evidenţiate cu litere aldine. 
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8. Comuna Crizbav, județul Brașov; 

9. Comuna Jibert, județul Brașov; 

10.  Comuna Valea Salciei, județul Buzău;  

11.  Orașul Anina, județul Caraș-Severin; 

12.  Comuna Copăcele, județul Caraș-Severin; 

13.  Comuna Șoldanu, județul Călărași; 

14.  Comuna Adamclisi, județul Constanța;  

15.  Comuna Dobromir, județul Constanța;  

16.  Comuna Belin, județul Covasna; 

17.  Comuna Mereni, județul Covasna; 

18.  Municipiul Băilești, județul Dolj; 

19.  Comuna Grecești, județul Dolj; 

20.  Comuna Măceșu de Sus, județul Dolj; 

21.  Comuna Grădinari, județul Giurgiu; 

22.  Comuna Logrești, județul Gorj; 

23.  Orașul Turceni, județul Gorj; 

24.  Comuna Jilavele, județul Ialomița; 

25.  Comuna Gorban, județul Iași; 

26.  Comuna Oțeleni, județul Iași; 

27.  Comuna Boiu Mare, județul Maramureș;  

28.  Comuna Isverna, județul Mehedinți; 

29.  Comuna Sărățeni, județul Mureș;  

30.  Comuna Ghindăoani, județul Neamț; 

31.  Comuna Mihăești, județul Olt; 

32.  Comuna Vitomirești, județul Olt; 

33.  Comuna Vulturești, județul Olt;  

34.  Comuna Racșa, județul Satu Mare; 

35.  Comuna Cuzăplac, județul Sălaj; 

36.  Comuna Marpod, județul Sibiu; 

37.  Comuna Ilișești, județul Suceava; 

38.  Comuna Checea, județul Timiș; 

39.  Comuna Giroc, județul Timiș; 
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40.  Municipiul Lugoj, județul Timiș; 

41.  Comuna Mănăștiur, județul Timiș; 

42.  Comuna Văcăreni, județul Tulcea; 

43.  Comuna Mălușteni, județul Vaslui; 

44.  Comuna Pogana, județul Vaslui;  

45.  Comuna Rebricea, județul Vaslui; 

46.  Comuna Orlești, județul Vâlcea; 

47.  Comuna Perișani, județul Vâlcea; 

48.  Comuna Stănești, județul Vâlcea;  

49.  Comuna Tănăsoaia, județul Vrancea; 

50.  Sectorul 5, Municipiul București. 

 

B. Pentru consiliul local: 

1. Comuna Agigea, județul Constanța. 

Precizăm că, în informarea transmisă de instituția noastră Guvernului în data de 15 

iunie 2022, se regăseau trei unități administrativ-teritoriale care, la data prezentei, nu mai 

îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru organizarea alegerilor locale parțiale, 

respectiv: comuna Mălureni, județul Argeș, comuna Cislău, județul Buzău și comuna Corni, 

județul Galați. 

 Menționăm că, prin adresa Instituției Prefectului – Județul Argeș cu nr. 14930 din 

data de 27.06.2022, înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr. 8680 din 

29.06.2022, instituția noastră a fost informată cu privire la admiterea cererii de revizuire 

formulată de către domnul Bucălie Florian împotriva Sentinței civile nr. 833/10.12.2021 

pronunțată de Tribunalul Argeș în Dosarul nr. 48/109/2021, prin care fusese respinsă cererea 

de anulare a Ordinului prefectului nr. 620/29.12.2020 privind constatarea încetării de drept 

a mandatului de primar al comunei Mălureni. 

În ceea ce privește situația din comuna Cislău, județul Buzău, respectiv din comuna 

Corni, județul Galați, vă informăm că, deși Autoritatea Electorală Permanentă nu a primit 

nicio comunicare oficială de la instituțiile prefectului, potrivit informațiilor disponibile pe 

Portalul instanțelor de judecată rezultă că în cele două unități administrativ-teritoriale nu 

mai sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru organizarea alegerilor locale 

parțiale.  

În plus, dispozițiile art. 146 și art. 160 alin. (11) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
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ulterioare, stabilesc un termen limită privind organizarea alegerilor locale parțiale, însă, 

considerăm că termenul de 90 de zile prevăzut de Codul administrativ nu este un termen de 

decădere, astfel că neexercitarea prerogativelor Guvernului înăuntrul acestui termen nu 

atrage după sine sancțiunea decăderii din dreptul de a mai organiza alegerile locale parțiale 

peste acest termen, o dovadă de necontestat a acestui argument fiind organizarea alegerilor 

locale parțiale precedente. 

Ținând cont de prevederile art. 10 alin. (1)3 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea 

autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice 

locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, corelate cu dispozițiile 

alin. (2)4 al aceluiași articol, vă adresăm rugămintea de a ne comunica data la care Guvernul 

intenționează să organizeze alegerile locale parțiale. 

PREȘEDINTELE 

AUTORITĂȚII ELECTORALE 

PERMANENTE 

 

Constantin-Florin MITULEȚU-BUICĂ 

 

 

                                                                                                                                                                                                                           

 

                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Exemplar nr. 2 din 2 

                                                           
3 Data alegerilor se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, cu cel puţin 75 de zile înaintea votării 
4 În cazul unor alegeri parţiale, organizate în situaţiile prevăzute de Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi de Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările 

ulterioare, data desfăşurării acestora se stabileşte cu cel puţin 35 de zile înaintea votării. 


