
ROMÂNIA 
JUDECĂTORIA LIEȘTI 
STR. DREPTĂȚII, NR. 27 
LIEȘTI
SECȚIE CIVILĂ

Destinatar:
BOȚ IULIAN
corn. LIEȘTI, LIEȘTI, județul GALAȚI

DOSARUL NR. 1618/838/2020
Materia: Civil
Stadiul procesual al dosarului: Fond 
Obiectul dosarului: validare primar 
Complet: cam.cons.1

ÎNCHEIERE FINALĂ (DEZINVESTIRE) CIVILĂ
NR.__________DIN DATA DE 19 Octombrie 2020

Stimată doamnă/Stimate domn,

vă comunicăm, alăturat, copia hotărârii civile nr.__________ , pronunțată la data de 19 Octombrie 2020, de către
JUDECĂTORIA LIEȘTI SECȚIE CIVILĂ.

PARAFA ȘEFULUI INSTANȚEI Grefier,
(ștampila)

l.l. 19.10.2020 15:06:41. nr. comunicare: 1 din 2
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DOSAR NR. 1618/838/2020
Operator de date cu caracter personal înregistrat cu nr. 7944

ROMÂNIA 
JUDECĂTORIA LIEȘTI 

ÎNCHEIERE
ȘEDINȚA DIN CAMERA DE CONSILIU DIN DATA DE 19.10.2020 

INSTANȚA CONSTITUITĂ DIN:
PREȘEDINTE: DUMITRACHE COSTELA

GREFIER: ILIE IONELA

Pe rol fiind soluționarea cauzei civile având ca obiect „validare primar"' formulată 
de petenta Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Liești.

La apelul nominal făcut în camera de consiliu au lipsit părțile.
Cererea se soluționează fără citarea părților conform dispozițiilor art. 532 

alin. Idin C.pr.civ.
S-a făcut referatul cauzei, conf. disp. art. 121 alin. 2 din Regulamentul de ordine 

interioară al instanțelor judecătorești, care învederează instanței că la dosarul cauzei, prin 
compartimentul Registratură, s-au depus: actul de identitate în copie certificată pentru 
conformitate cu originalul, cazierul judiciar, declarația domnului Boț Iulian prin care 
renunță la funcția de consilier local motivat de faptul că a fost ales primar, confirmarea 
calității de membru de partid, raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale în 
conformitate cu prevederile legii privind finanțarea activității partidelor politice și a 
campaniilor electorale, după care:

Instanța constată că este competentă general, material și teritorial să judece 
prezenta cauză în temeiul art. 149 din OUG nr. 57/2019.

Instanța, în acord cu art. 255 alin. (1) Cod procedură civilă și art. 258 alin. (1) și 
(2) Cod procedură civilă încuviințează pentru petentă proba cu înscrisurile depuse la 
dosarul cauzei.

în temeiul art. 244 alin. (1) Cod procedură civilă, instanța declară încheiată 
cercetarea procesului, deschide dezbaterile și constată lipsa părților la dezbateri.

Instanța, considerând că au fost lămurite toate împrejurările de fapt și temeiurile 
de drept ale cauzei, declară închise dezbaterile și reține cauza spre soluționare.

INSTANȚA:

Deliberând asupra cauzei de față constată următoarele:
La data de 02.10.2020 a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Liești sub nr. 

1618/838/2020, cererea formulată de către Primăria Liești prin care se confirmă că 
domnul Boț Iulian are calitatea de membru de partid pe lista căruia a fost ales.

La dosar s-au atașat documentele privind rezultatele alegerilor înaintate 
judecătoriei de către Biroul Electoral de Circumscripție nr. 35 - Comuna Liești respectiv 
procesul-verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și 
atribuirea mandatului de primar la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020.

La dosar au fost depuse până la momentul soluționării de către Unitatea 
Adminitrativ Teritorială Comuna Liești: actul de identitate în copie certificată pentru 
conformitate cu originalul, cazierul judiciar, declarația domnului Boț Iulian prin care

Vă atragem atenția că datele menționate in prezentul document se înscriu în cele prevăzute de
Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European, fapt ce conferă obligativitatea protejării,
conservării și folosirii acestora doar în scopul prevăzut de lege. Digitally signed by CURTEA DE

APEL GALATI
Date: 2020.10.19 15:08:09 +03:(
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Pronunțată azi, 19.10.2020, prin punerea soluției la dispoziția părților prin 
mijlocirea grefei instanței.

PREȘEDINTE, 
DUMITRACHE COSTELA

GREFIER, 
ILIE IONELA

Red. D.C/Tehn. I.I.
Ex. 4/19.10.2020
corn. 2ex 19.10.2020

Vă atragem atenția că datele menționate în prezentul document se înscriu în cele prevăzute de 
Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European, fapt ce conferă obligativitatea protejării, 
conservării și folosirii acestora doar în scopul prevăzut de lege.


