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Dosar nr. 4661/270/2020
Din 23.10.2020
Către:

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI HELEGJU
jude/ul B4Cău

1 3, O

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă, în conformitate cu dispoziţiile art. 103 din Legea
nr. 115/2015. faptul că prin Încheierea nr. 1975 din data de 22.10.2020 pronunţată de Judecătoria
Oneşti în dosarul nr. 4661/270/2020
Consiliul Local al Com

validate mandlllllt

consilieri locali aleşi pentru

ei =tdeţul Bacău.
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ROMÂN I A
JUDECĂTORIA ONEŞTI
JUDEŢUL BACĂU

- validare mandat consilier -

Dosar nr. 4661/270/2020
Înrcg. 30.09.2020

ÎNCHEIEREA NR. 1975
Şedinţa din camera de consiliu de la 22.10.2020
Instanţa constituită din:
Preşedinte -Amalia Llu4r
Greflu - Liliana GeQrgescu
Pc rol se află soluţionarea cauzei civile privind pe pctent Biroul Electoral de
,
Circumscripţie nr. 40 Comuna Htlegju, având ca obiect ''validare mandat consilier ,.
Procedura este legal îndeplinită, cauzajudecându•se fără citarea părţi.lor.
S-a fli.cut referatul cauzei de către &refierul de şedinţă, după care:
lnstanJa, constatând că pricina se află la primul tennen de judecată, în temeiul art. 1
alin. 1 Cod procedură civilă, procedează din oficiu la verificarea şi stabilirea competenţei 'şi
având în vedere obiectul cauzei şi prevederile art. 114 alin. l din 0G 5/2019, constată că este
compet�ntă material şi teritorial să judece prezenta cauză.
ln temeiul art. 238 Cod procedură civilă, estimeaz.ă o durată a cercetării procesului de t
tenncn.
Potrivit art. 255 Cod procedură civilă, instanţa constată că proba cu înscrisuri este
admisibilă şi poate duce la soluţionarea procesului, în temeiul art. 258 Cod procedură civilă.
încuviinţeaz.ă această probă pentru petent şi proba cu înscrisuri administrată din oficiu.
Confonn art. 244 al. 1 Cod procedura civilă, instanta declară terminată cercetarea
procesului şi in temeiul art. 394 Cod procedură civilă declara dezbaterile închise şi reţine cauza
în pronuntare.

n

INSTANŢA
Deliberând asupra cauzei civile de faţi, constatl urmltoartlc:
Pe rolul Judecătoriei Oneşti, sub nr. de dosar 4661/270/2020, a fost înregistrată la data.'de
30.09.2020 scsi:.atrea Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 40 Comuna Helegiu în vederea
validmi mandatelor consilierilor locali pentru Consiliul local al Comunei Helegiu, potrivit art.
27 din Legea nr. 115/2015,
Au fost anexate documentele prevăzute de art. I 03 alin. 5 din Legea nr. 115/20}5,
respectiv. procesul-verbal de centralizare a voturilor pentru alegerea Consiliului Local, împreună
cu un exemplar al procesului-verbal pentru alegerea consiliului local întocmit în fiecare i:iin
secţiile de votare, precum şi voturile nule.
La data de 13.10.2020, Secretarul General al Comunei Helegiu, d-na Spiridon Mariana a
depus la dosar, prin adresa nr. 7202/13.10.2020, documentele doveditoare depuse de consilierii
locali declarati aleşi şi propunerea de:
l) validare a mandatelor consilierilor locali care au depus documentele prevăzute de le'ge,
după cum unncază:
- validarea mandatului de consilier local al domnului Măgdălina Ion, candidat pe listele
:_
Partidului Social Democrat;
- validarea mandatului de consilier local al doamnei Macovei Mihaela, candidat pe listele
Partidului Social Democrat;
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- validarea mandatului de consilier local al doamnei Coman Elena, candidat pe listele
P.artidului Social Democrat;
• validarea mandatului de consilier local al domnului Patrona Constantin. candidat pc
listele Partidului Social Democrat;
· - validarea mandatului de consilier local al doamnei Stanciu Elena, candjdat pc listele
P�dului Naţional Liberal;
, · - validarea mandatului de consilier local al domnului Drug Valeriu, candidat pe listele
Părtidului Naţional Liberal;
- validarea mandatului de consilier local al doamnei Bulăiasa Elena, candidat pe listele
��idului Naţional Liberal;
. - validarea mandatului de consilier local al domnului Drăghlciu Adrian, candidat pe listele
P:artidului Naţional Liberal;
- validarea mandatului de consilier local al doamnei Geaboc-Bădic Rodica-Mihaela.
c,ndidat pe listele Partidului Mişcarea Populară;
,,. - validarea mandatului de consilier local al domnului Stoica Nelu, candidat pc listele
P�dului Mişcarea Populară;
i - validarea mandatului de consilier local al domnului ZAmescu Vasile, candidat pe listele
�..ţrlidului Mişcarea Populară;
- validarea mandatului de consilier local al domnului Busuioc Ion-Daniel, candidat pe listele
Rartidului PRO România;
- validarea mandatului de consilier local al domnului Melinte Marian, candidat pe listele
Partidului Uniunea Salvaţi România;
2) invalidare a mandatului de consilier local al numitului Cristea Codrin-George,
candidat ales pe listele Partidului Social Democrat, potrivit adresei nr. 7202/13.10.2020, ca
urmare a renunţării la mandat, precum şi invalidare a mandatului de consilier local al numitului
Enea Nicu Ciprian, candidat ales pe listele Partidului Naţional Liberal, potrivit adresei nr.
77,.02/13.10.2020,
ca unnare a renunţării la mandat (fl.45-46).
·
Analizind actele şi lucrlrile dosarului, instanta reţine urmitoarele:
Potrivit procesului-verbal privind centralizarea voturilor� constatarea re7.ultatului
1•
alegerilor şi atribuirea mandatelor pentru Consiliul Local la alegerile locale din data de 27
s�ptembrie 2020, întocmit de Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 40 Comuna Helegiu, jud.
Bacău, au fost declaraţi aleşi următorii: Măgdălina Ion, Macovei Mihaela, Coman Elena şi
P,-atrona Constantinşi Cristea Codrin-George, candidaţi pe listele Partidului Social Democrat,
,el)ea Nicu Ciprian, Stanciu Elena, Drug Valeriu, Bulăiasa Elena şi Drăghiciu Adrian, candidaţi
pe listele Partidului Naţional Liberal Geaboc-Bădic Rodica-Mihaela, Stoica Nelu şi Zămescu
Vasile, candidaţi pe listele Partidului Mişcarea Populară, Busuioc lon•Daniel. candidat pe listele
}tu'tiduhri PRO România, Melinte Marian, candidat pe listele Partidului Uniunea Salvaţi
R't>mânia.
Dintre consilierii locali aleş� numitul Enea Nicu-Ciprian a declarat. în condiţiile art.115
din OUG nr. 57/2019, că renw>ţă la mandat (aşa cum rezultă din declaraţia depusă la dosar). in
consecinţă. Secretarul general al corn. Helgju a solicitat invalidarea mandatului de consilier local
al acestuia. De asemenea, numitul Cristea Codrin-George a declarat, în condiţiile art.11 S din
OUG nr. 57/2019, că renunţă la mandat (aşa cum rezultă din declaraţia depusă la dosar). În
consecinţă, Secretarul general al com. Helegiu a solicitat invalidarea mandatului de consilier
local al acestuia.
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, prin art. 114 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ este reglementată
procedura de validare a mandatelor de consilier local. Astfel:
"(J) Mandatele consiUeri/or locali declara(i aleşi sunt validare în cel mult 25 de zile de la
data desfăşurării alegerilor pentru aworilăţile administra(iei publice locale de judeci1Toria fn a
cărei razii teritorială se află circumscrip/ia electorală pentru care au avut loc alegeri. În

\
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proceduri:i necontencioasă, prin Încheiere pronun/ată în camera de consiliu, fără a fi aplicabliă
procedura de regularizare a cererii.
(2) Mandatul unui consilier local este validat dacă, la data pronun/lirii Încheierii, consilierul
'local declarat ales îndeplineşte cumulativ următoarele condl/ii:
a) are domiciliul pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale în care a/ost ales, dovedit prin
actul de idenlitate in 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 hotărlirea definitivă a forului competent al partidului
politic ori prin hotărâre definitivă a unei instan(ei judecătoreşti, fapt dovedit prin confirmările
prevăzuJe la art. 12 J alin. (1) sau prin hotărâre definitivă a instanteijudecăloreşti, după caz:
d) mandatarul financiar coordonator a depus raporiul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor
electorale in conformitate cu prevederile legii privindfinan/area activită(ii partidelor politice şi
a campaniilor electorale, fapt dovedit prin depunerea raportului, în condiţiile l egii;
e) nu a renun(at la mandat. in condiţiile art. 1 J 5;
,·
.I) nu a fosl ales prin fraudă electorală constatată fn condi/iile legii privind aleger,ea
autorită(ilor administra/iei publice locale, dovedită prin documentele privind rezu/taie'!e
alegerilor înaintate de către biroul electoral de circumscrip/ie judecătoriei în a cărei rqzlJ
leritoria/ă :i·e află circumscripţia electorală pentru care au/ost desfăţ1.1ra1e alegeri.
(3) Consilierii locali declaraţi aleşi au obligaţia transmiterii clJtre secretarul general. al
unitii(iilsubdiviziunii administrativ-teritoriale a documente/or doveditoare pentru Îndeplinif�a
condi(iilor prevăzute la alin. (2) lit. a) - e) în cel muli J 5 zile de la data desfăşurării alegerilpr,
pentru care li se elibereazii o confirmare de primire. Termenul de 15 zile este termen de
decădere, caz in care secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale
lransmite Judecătoriei documentele care i-au fost puse la dispoziţie 1năuntrul acestui term'en.
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 ac�te
documenle.
(4) Secretarul general al unitd(iilsubdivizlunii administrativ-teritoriale are obligaţia de'.° a
transmite }udeci11orlei fn a cărei rază teritorială se qflă circumscrip/ia electorală pentru care au
avui loc alegeri documentele doveditoare pentru îndeplinirea condifiilor prevăzute la alin. (2)
Iii. a) - e) in lennen de 2 zile de la împlinirea termenului prevăzut la alin. (3), În vederea
validării mandatelor consilierilor locali declara/i aleşi.
(5) fncheierea Judecătoriei privind validarea sau, după caz, invalidarea mandatelor
consilierilor locali cuprinde numele consilieri/or locali ale căror mandate au fost validate şi se
comunică de_ îndată prefectului şi secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrariv
leritoriale. In prima zi lucrătoare ulterioară comunicării fncheierii, secretarul general' al
unită(iilsubdiviziunii administrativ-teritoriale informează consilierii locali declaraţi aleşi �u
privire la validarea mandatelor lor, suplean/ii acestora cu privire la invalidarea mandatelor
consilieri/or locali declara(i aleşi şi partidele politice sau organiza/Ule cetăţenilor apor/inâpd
minorild/ilor nationale. Încheierea judecătoriei prin care sunt invalidate mandatele este
comunicată şi respectivi/or consilieri locali declara/i aleşi.
(6) in termen de 3 zile de la comunicare, cei interesa/I pot formula apel împotriva încheierii
Judeciitoriei de validare sau invalidare a mandatelor. Apelul se solu/ioneoză de tribunalul în a
cdrui circumscripţie se află judecătoria care a pronun{at încheierea tn termen de 5 zile de la
depunerea apelului. în procedură necontencioasă, fără a fi aplicabilă procedura de regularizare
u cererii, holărlirea .fiind definitivă. Hotărlirea se comunică de îndată de la pronunţare
prefectului. secretarului general al unită/ii/subdiviziunii administrativ-Jeritoriale şi consilierului
local declarat ales.. .
ART. 115 Renunţarea la mandat inainte de validare - "(}) Con:,·i/ierul local declafat
ales poate renun(a la mandat În cel mult JO zile de la data desftşurării alegerilor, situaţie fn
care comunică, in acelaşi termen. sub semnătură, decizia sa secretarului generar ·al
unitu/ii/subdiviziunii adminis1rativ-teri1oriale.
·1

.
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(2) Secretarul general al unită/ii/subdiviziunii administrativ-teritoriale rransmite judecătoriei fn
a. cărei rază teritorială se află circumscrip/ia electorală pentru care au avut loc alegeri şi
p,:efectului declaraţiile semnate de consilierii locali declaraţi aleşi, prevuzuti /a alin. (1). in
termenul prevăzut la art. I J 4 alin. (4). "

,:
Conform art. 47 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi
a. campaniilor electorale:

·. (1) În termen de I 5 zile de la dara desfăşurării alegerilor, mandatariifinanciari coordonatori
Sffnl obligaţi să depună la Autoritatea Electorală Permanentă rapoartele detaliare ale
veniturilor şi cheltuielilor electorale ale partidelor politice, alianţelor politice. alianţelor
elpctorale, organizaţiilor cetă/enflor români aparfinând minorilăfilor nafionale şi ale
cpndidaţi/or independen{i, precum şi cuantumul datoriilor inregistrate ca urmare a campaniei.
îp,sofite de declaraţiile prevăzute la
28 alin. (13).
(5) CandidaJilor dec/ara/i aleşi nu li se pot valida mandatele dacă raportul detaliat al
veniturilor şi cheltuielilor electorale pentru fiecare partid politic sau candidat independent nu a
foţt depus în condiJii/e legii''.

an.

Conform art. 4 din Legea nr. 115/2015:

fi

(1) Au dreptul de a
aleşi consilieri, primari sau preşedinţi ai consiliilor judeţene
c(ţlă(enii cu drepr de vot care au împlinii, până tn ziua alegerilor inclusiv. vârsta de cel puţin 23
d� ani, dacă nu le este interzisă asocierea fn partide politice, potrivit ari. 40 (l/in. (3) din
Cr'.onsritu/ia României, republicată.
... (2) Pot candida numai persoanele care au domiciliul pe teritoriul unilă(li adminisrraliv
re.ritoria/e in care urmează săfie alese.
Potrivit arr. 6 al 2 din Legea nr. 115/2015, nu pot aleşi:
a) cetă/enii care fac parre din categoriile prevăzute la art. 40 alin. (3) din Constitu(ia
României, republicată;
b) persoanele care/ac parte din categoriile prevăzute la alin. (1). precum şi persoanele
c{ţrora li s-a interzis, prin hotărâre judecătorească definitivă. exercitarea dreptului de a fi ales
în. aurorilăfile publice sau în orice alte funcf ii publice. "

fi

,
Prin adresa înaintată la dosar de Preşedintele BEC nr.40 Helegiu (f.40), doamna AndreeaMaria Florea a învederta instanţei el în ci.rcumscrip�a acestui birou electoral nu s-a constatat
săvârşirea niciunei fraude electorale privind constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea
mandatelor pentru Consiliul Local al com.Helegiu.
Instanţa constată că, la data pronunţării încheierii, consilierii locali, declaraţi aleşi.
propuşi spre validare de Secretarul General al Comunei Helegiu, îndeplinesc condiţiile prevăzute
cumulativ de art. 114 al. 2 din OUG n.r 57/2019, aşa cum rezultă din înscrisurile depuse la dosar.
Având în vedere propunerea de validare a mandatelor, ţinând seama de procesul-verbal de
centralizare a voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatelor pentru Consiliul
Local Helegiu, încheiat la data de 27.09.2020 de către Biroul Electoral de Circumscrip�e nr. 40
Comuna Helegiu, constatând ca fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de O.U.G. 5712019 şi de Legea
33412006, în temeiul dispoziţiilor art 114 din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ.
unnează a valida mandatele următorilor consilieri locali: Măgdâlina Ion. Macovei Mihaela. Coman
Slcna, Patrona Constantin, Stanciu Elena, Drug Valeriu. Bulwasa Elena. Drăi;hiciu Adri�
Geaboc-Bădic Rodica-Mihaela. Stoica Nelu, Zătnescu Vasile, Busuioc Ion-Daniel şi Melintc

nr.

Marian.

Având în vedere declaraţiile de renunţare la mandat, în temeiul an. 115 şi art. 114 din
OUG nr. 57/2019, va admite propunerea Secretarului general al Comunei Helegiu şi va dispune
invalidarea mandatului de consilier local al nwnitului Cristea Codrin George, candidat pe lista
Partidului Social Democrat şi al numitului Enea Nicu Ciprian, candidat pe lista Partidului
Naţional Liberal.
)·
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PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGU,
DISPUNE:

Validcv.ă mandatele următorilor consilieri locali aleşi pentru Consiliul local al Comunei
Helegiu. judeţul Bacău:
\I
- Măgdălioa Ion - candidat pc listele Partidului Social Democrat;
- Macovei Mihaela - candidat pe listele Partidului Social Democrat;
.. Coman Elena - candidat pe listele Partidului Social Democrat;
- Patrona Constantin - candidat pe listele Partidului Social Democrat;
- Stanciu Elena - candidat pc listele Partidului Naţional Liberal;
- Drug Valeriu - candidat pe listele Partidului Naţional Liberal;
- Bulăiasa Elena - candidat pe listele Partidului Naţional Liberal;
- Draghiciu Adrian - candidat pe listele Partidului Naţional Liberal;
,,,.
.. Geaboc-BMic Rodica-Mihaela „ candidat pc listele Partidului Mişcarea Populară:
- Stoica Nelu - candidat pe listele Partidului Mişcarea Populară;
- Zărnescu Vasile - candidat pc listele Partidului Mişcarea Popular!;
- Busuioc Ion-Daniel - candidat pc listele Partidului Pro România;
- Melintc Marian - candidat pe listele Partidului Uniunea Salvaţi România.
Invalidează mandatul de consilier local al numitului Cristea Codrin George, candidat
pc lista Partidului Social Democrat, ca urmare a renunţării la mandat.
Invalidează mandatul de consilier local al numitului Enea Nicu Ciprian, candidat pe
lista Partidului Naţional Liberal, ca urmare a renunţării la mandat.
Prezenta se va comunica de îndată prefectului şi secretarului general al UAT ComQna
Helegiu. acesta din urmă având obligaţia de comunicare potrivit art.114 al. 5 din Codul
administrativ.
Pre7.enta încheiere este comunicată de îndată şi consilierilor locali declaraţi aleşi. ale
căror mandate au fost invalidate, respectiv numiţilor Cristea Codrin George, cu domiciliul în
corn. Helegiu, sat Dr!gugeşti nr. 557, judeţul Bacău şi Enca Nicu Ciprian, cu domiciliul în
comuna/sat Helegiu, str. Alexandru cel Bun nr. 183,judeţul Bacău.
Cu drept de apel în termen de 3 zile de la comunicare, pentru persoanele interesate. În caz
de exercitare a căii de atac, cererea de apel se va depune la Judecătoria Oneşti, sub sancţiu�ea
nulităţii.
Dată în Camera de consiliu şi pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de
către grefa instanţei, acithi, 22.10.2020.
PREŞEDINTE,
Amalia La:.iir

GREFIER,
Liliana Georgescu

.I.

