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Pe rol judecarea cauzei Civile privind pe petent CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALA  NR.
85  TAMAŞI , având ca obiect Validare mandat consilier .

Desfășurarea ședinței de judecată a fost înregistrată cu mijloace tehnice audio, în 
conformitate  cu  dispoziţiile art.  231 alin. 4 C.pr.civ.

La apelul nominal făcut în şedinţa  din camera de consiliu au lipsit părţile.     
Procedura  completă, fără citarea părţilor.
S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care:
Instanţa stabileşte că este competentă general, material și teritorial să soluţioneze prezenta

cauză în raport de prevederile art.114 alin.1 din OUG.57/2019.
In tem.art. 255-258 Cod procedura civilă, instanta încuviinţează proba cu înscrisurile depuse

la dosar.
Instanţa constată terminată cercetarea judecătorească şi reţine cauza în pronunţare.

     
INSTANŢA
-deliberand-

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Bacău sub nr. 11753/180/2020 din
30.09.2020, Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 85 TAMAŞI judeţul Bacău a înaintat propunerea
de validare a alegerii consilierilor locali din cadrul Consiliului Local TAMAŞI judeţul Bacău, potrivit
dispoziţiilor OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.

La adresa nr. 8093/08.10.2020 a Biroului de Circumscripţie Electorală nr.85 TAMAŞI  au
fost anexate documentele prevăzute de art. 103 al 5 din Legea nr. 115/2015, respectiv,
procesul-verbal de centralizare a voturilor pentru alegerea Consiliului Local.

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele: 
Potrivit procesului-verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi

atribuirea mandatelor pentru Consiliul Local la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020,
întocmit de Biroul de Circumscripţie Electorală nr.85 TAMAŞI, jud. Bacău, au fost declaraţi aleşi
următorii: DONŢU VERONICA, VIDENIE VALI CĂTĂLIN, UDREA DUMITRU, MOISĂ
AURICA, NEAGU DOINIŢA, CEASER CONSTANTIN, NESTER ISABELA, BUCUR
GHEORGHE, SANDU MARIANA, MATIEŞ ANDREI DANIEL,  candidaţi pe listele Partidului
Social Democrat, MIŞCA EDMONDT CĂTĂLIN, TOMA PETRICĂ, LUPU ALEXANDRA
PAULA, candidaţi pe listele Partidului Naţional Liberal.

Din consilierii locali aleşi, doamna DONŢU VERONICA a declarat, în condiţiile art.115 din
OUG nr. 57/2019,  că renunţă la mandat( aşa cum rezultă din declaraţia depusă la dosar), În



consecinţă, Secretarul COMUNEI TAMAŞI  a solicitat invalidarea mandatului de consilier local al
acesteia.
            Pentru fiecare consilier în parte, propus spre validare, a  fost depusă documentaţia prevăzută
de lege: cazierul judiciar, copia actului de identitate, dovada calităţii de membru al partidului politic
pe lista căruia a fost ales( după caz ), dovada depunerii la AEP a raportului privind veniturile şi
cheltuielile electorale.

În drept, potrivit art 114 din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ  Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019
privind Codul administrativ:     

„(1) Mandatele consilierilor locali declaraţi aleşi sunt validate în cel mult 25 de zile de la
data desfăşurării alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale de judecătoria în
a cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală pentru care au avut loc alegeri, în
procedură necontencioasă, prin încheiere pronunţată în camera de consiliu, fără a fi
aplicabilă procedura de regularizare a cererii.
    (2) Mandatul unui consilier local este validat dacă, la data pronunţării încheierii,
consilierul local declarat ales îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
    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.
    (3) Consilierii locali declaraţi aleşi au obligaţia transmiterii către secretarul general al
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale a documentelor doveditoare pentru îndeplinirea
condiţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a) - e) în cel mult 15 zile de la data desfăşurării alegerilor,
pentru care li se eliberează o confirmare de primire. Termenul de 15 zile este termen de
decădere, caz în care secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale
transmite judecătoriei documentele care i-au fost puse la dispoziţie înăuntrul acestui termen,
precum şi o adresă prin care propune validarea consilierilor care au depus documentele
prevăzute la alin. (2) sau, după caz, invalidarea consilierilor care nu au depus aceste
documente.
    (4) Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale are obligaţia de a
transmite judecătoriei în a cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală pentru care
au avut loc alegeri documentele doveditoare pentru îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin.
(2) lit. a) - e) în termen de 2 zile de la împlinirea termenului prevăzut la alin. (3), în vederea
validării mandatelor consilierilor locali declaraţi aleşi.
    (5) Încheierea judecătoriei privind validarea sau, după caz, invalidarea mandatelor
consilierilor locali cuprinde numele consilierilor locali ale căror mandate au fost validate şi se
comunică de îndată prefectului şi secretarului general al unităţii/subdiviziunii
administrativ-teritoriale. În prima zi lucrătoare ulterioară comunicării încheierii, secretarul
general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale informează consilierii locali declaraţi
aleşi cu privire la validarea mandatelor lor, supleanţii acestora cu privire la invalidarea



mandatelor consilierilor locali declaraţi aleşi şi partidele politice sau organizaţiile cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale. Încheierea judecătoriei prin care sunt invalidate
mandatele este comunicată şi respectivilor consilieri locali declaraţi aleşi.
    (6) În termen de 3 zile de la comunicare, cei interesaţi pot formula apel împotriva încheierii
judecătoriei de validare sau invalidare a mandatelor. Apelul se soluţionează de tribunalul în a
cărui circumscripţie se află judecătoria care a pronunţat încheierea în termen de 5 zile de la
depunerea apelului, în procedură necontencioasă, fără a fi aplicabilă procedura de
regularizare a cererii, hotărârea fiind definitivă. Hotărârea se comunică de îndată de la
pronunţare prefectului, secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi
consilierului local declarat ales.
    (7) Pronunţarea încheierii judecătoriei, respectiv pronunţarea hotărârii tribunalului se
poate amâna, o singură dată, cel mult 24 de ore, iar termenul pentru motivarea încheierii,
respectiv a hotărârii este de cel mult 48 de ore de la pronunţare.”

Conform art. 4 din Legea nr. 115/2015: 
          (1) Au dreptul de a fi aleşi consilieri, primari sau preşedinţi ai consiliilor judeţene
cetăţenii cu drept de vot care au împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel puţin
23 de ani, dacă nu le este interzisă asocierea în partide politice, potrivit art. 40 alin. (3) din
Constituţia României, republicată.
    (2) Pot candida numai persoanele care au domiciliul pe teritoriul unităţii
administrativ-teritoriale în care urmează să fie alese.

Potrivit  art. 6 al 2 din Legea nr. 115/2015, nu  pot fi aleşi:
a) cetăţenii care fac parte din categoriile prevăzute la art. 40 alin. (3) din Constituţia

României, republicată;
b) persoanele care fac parte din categoriile prevăzute la alin. (1), precum şi persoanele

cărora li s-a interzis, prin hotărâre judecătorească definitivă, exercitarea dreptului de a fi
ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice.”

În urma verificărilor efectuate, instanţa constată că au fost respectate dispoziţiile art. 114 din
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv fiecare consilier ales:

    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().

Instanţa constată că, la data pronunţării încheierii, consilierii declaraţi aleşi, propuși spre
validare de Secretarul General al COMUNEI TAMAŞI, îndeplinesc condiţiile prevăzute cumulativ
de art. 114 al 2 din OUG nr. 57/2019, aşa cum rezultă din înscrisurile depuse la dosar.

Constatând îndeplinite condiţiile prevăzute de OUG 57/2019 şi de Legea nr. 334/2006,
instanţa urmează ca, în temeiul dispoziţiilor art. 114 din Codul administrativ, să admită sesizarea, aşa
cum a fost formulată, şi să valideze mandatele următorilor consilierilor locali:  VIDENIE VALI
CĂTĂLIN, UDREA DUMITRU, MOISĂ AURICA, NEAGU DOINIŢA, CEASER
CONSTANTIN, NESTER ISABELA, BUCUR GHEORGHE, SANDU MARIANA, MATIEŞ



ANDREI DANIEL,  candidaţi pe listele Partidului Social Democrat, MIŞCA EDMONDT
CĂTĂLIN, TOMA PETRICĂ, LUPU ALEXANDRA PAULA, candidaţi pe listele Partidului
Naţional Liberal.

Având în vedere declaraţia de renunţare la mandat, în temeiul art 114 al 4 din OUG nr.
57/2019, va dispune invalidarea mandatului de  consilier local al dnei DONŢU VERONICA.

În  baza art. 114 alin. 5 Cod Administrativ, va dispune comunicarea prezentei hotărâri către:
prefectul jud. Bacău și secretarul general al Comunei TAMAŞI, jud. Bacău, căruia îi revine obligația
ca în prima zi lucrătoare ulterioară comunicării încheierii de a informa consilierii locali declarați aleși
cu privire la validarea mandatelor lor.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE

Admite sesizarea .
Validează mandatele următorilor consilieri locali aleşi pentru Consiliul local al COMUNEI

TAMAŞI:
A. Candidaţi pe listele Partidului Social Democrat:
-  VIDENIE VALI CĂTĂLIN, 
- UDREA DUMITRU, 
- MOISĂ AURICA, 
- NEAGU DOINIŢA, 
- CEASER CONSTANTIN, 
- NESTER ISABELA, 
- BUCUR GHEORGHE, 
- SANDU MARIANA, 
-  MATIEŞ ANDREI DANIEL 
B. candidaţi pe listele Partidului Naţional Liberal:
- MIŞCA EDMONDT CĂTĂLIN, 
- TOMA PETRICĂ, 
- LUPU ALEXANDRA PAULA.
Invalidează mandatul de consilier local al doamnei DONŢU VERONICA, candidat pe

listele PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT, ca urmare a renunţării la mandat.
 Prezenta încheiere se comunică de îndată prefectului şi secretarului general al COMUNEI

TAMAŞI, acesta din urmă având obligaţia de comunicare potrivit art.114 al 5 din Codul
administrativ.

  Prezenta încheiere se comunică de îndată doamnei DONŢU VERONICA, cu  dom.  în
SAT TAMAŞI, COMUNA TAMAŞI, judeţul  Bacău .

  Executorie.
  Cu apel în termen de 3 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria

Bacău.
 Dată în Camera de Consiliu şi pronunţată, astăzi, 20.10.2020, prin punerea soluţiei la

dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

  

Preşedinte,
Emanuela POPESCU



Grefier,
Mihaela Zgheran

   
E.P. 20 Octombrie 2020
MZ ex. 5
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