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Cod ECLI ECLI:RO:JDONE:2020:010.001906 
PRIM RIA Hf:LEGIU 

Judeţul BACĂU
INTRARE/ IEŞIRE Nr .:tt, O 2-
lluA kLUNA /0 AHUL 'f}

ROMÂNIA 
JUDECĂTORIA ONEŞTI 

JUDEŢUL BACĂU 

Dosar nr. 4660/270/2020 - validare primar -

Înreg. 30.09.2020 

ÎNCHEIEREA NR. 1906 
Şedinţa din camera de consiliu de la 16.10.2020 

Instanţa constituită din: 
Preşedinte -Balaban Teodora Alexandra 

Grefier - Căliman Irina 

Pe rol se află soluţionarea cauzei civile privind pe petentul Biroul Electoral de 
Circumscripţie nr. 40 al comunei Hclegiu, judeţul Baciu, având ca obiect "validare 
primar''. 

La apelul nominal !lcut în şedinţă de cam.eră de consiliu, a lipsit petentul. 
Procedura este legal îndeplinită, cauza judecându-se fără citarea părţilor, în temeiul 

art. 532 alin. (1) Cod procedură civili. 
S-a flcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:
Conform art. 529 alin. (1) Cod procedură civilă, instanţa îşi verifică din oficiu

competenţa şi, conform art. 149 din Codul administrativ, constată că este competentă general. 
material şi teritorial să judece prezenta cauz.ă. 

Instanţa ia act că a fost depusă la dosar de către petent: procese-verbale privind 
centralii.arca voturilor, constatarea rezultatelor alegerilor şi atribui.rea mandatului de primar. 
copia cărţii de identitate, fi.şa de cazier judiciar ale candidatului, dovada depunerii raportului 
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale. 

În temeiul art. 255 alin. (1) Cod procedură civilă, instanţa apreciazil că proba cu 
înscrisuri este admisibilă şi poate duce la soluţionarea caw..ei, iar în temeiul art. 258 Cod 
procedură civilă încuviinţează această probi. 

Instanţa. în temeiul art. 244 alin. (1) Cod procedură civilă, declară cercetarea 
procesului încbe1ată şi în temeiul art. 394 Cod procedură civilă declară dezbaterile închise şi 
reţine cauza în pronunţare. 

INSTANŢA 

Dtliberând asupra cauzei civile de /aJă, constată următoarele: 
La data de 30.09.2020, Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 40 al comunei Helegiu, 

judeţul Bacău a sesizat instanţa în vederea validării mandatului pentru funcţia de primar al 
comunei Helegiu. obţinut de candidatul Enea Nicu-Ciprian, în confonnitate cu dispoziţiile 
art. 103 alin. 5 din Legea 115/2015. 

La dosarul cauzei au fost anexate de către Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 40 al 
comunei Helegiu, judeţul Bacău, următoarele înscrisuri: procesul-verbal privind centralizarea 
voturilor, constatarea rezultatelor alegerilor şi atribuirea mandatului pentru funcţia de primar 
al localităţii Helegiu şi procesele-verbale privind consemnarea rezultatului alegerilor pentru 
funcţia de primar încheiate de către birourile electorale ale secţiilor de votare nr. 378 sat 
Helegiu, nr. 379 sat Brătila., nr. 380 sat Brătila, nr. 381 sat Deleni, nr. 382 sat Drăguşeşti. nr. 
383 sat Drăguşeşti 2 . 
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S-au depus la dosarul cauzei, de către candidatul Enca Nicu-Ciprian, următoarele
înscrisuri: copia cărţii de identitate (fila 40), certificat de cazier judiciar ale candidatului (fila 
39), dovada depunerii raportului detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale (fila 30). 
dovada depunerii raportului detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale (filele 31-38). 

Analizând actele şi Jucririle dosarului instanta reţine următoarele: 

Prin procesul-verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor 
şi atribuirea mandatului pentru funcţia de Primar al comunei Helegiu, întocmit de Biroul 
Electoral de Circumscripţie nr. 40, din comuna Helegiu, s-a reţinut faptul că domnul Enea 
Nicu-Ciprian, candidatul din partea formaţiunii politice Partidul Na�onal Liberal a întrunit 
cele mai multe voturi valabil exprimate, respectiv 832 voturi din numărul total de 2363 voturi 
valabil exprimate. 

fn drept, potrivit art. 149 alin. I din Codul administrativ, .Nandarul primarului 
declarat ales este validat in termen de 20 de zile de la data desfoşurării alegerilor de ciirre 
judecătoria in a cărei rază teritorială se află circumscrip/ia electorală pentru care au avui 
loc alegeri, În procedură necontencioasă. Validarea se realizează la judecătorie. dupu 
depunerea raportului detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, potrivit legii privind 

finanf area partidelor politice şi a campaniilor electorale, prin fnchciere pronun/atll în 
camera de consiliu, foră a fi aplicabilă procedura de regularizare a cererii. Invalidarea 
alegerii primarului se poate pronunţa în cazul în care se constată. potrivii legii prMnd 
alegerea autorită/ilor administraţiei publice locale, înc6lcarea condi(iilor de eligibilitate sau 
dacă alegerea acestuia s-a făcut prinfraud6 electorală. 0 

Rezultă astfel că invalidarea alegerii Primarului poate fi dispusă numai în situaţia în 
care se constată înclUcarea condiţiilor de eligibilitate sau dacă alegerea primarului s-a făcut 
prin fraudă electorală, constatat! în condiţiile Legii privind alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale. 

Se reţine că, în condiţiile stabilite de 1 O 1 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 115/2015 pentru 
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, la funcţia de Primar al comunei Helegiu. a 
fost ales candidatul Enea Nicu-Ciprian din partea Fonnaţiunii politice Partidul Naţional 
Liberal, întrucât a întrwtit cele mai multe voturi valabil exprimate, respectiv 832 voturi din 
numărul total de 2363 voturi valabil exprimate. 

Examinând dosarul întocmit cu ocazia depunerii candidaturii, instanţa constată că au 
fost îndeplinite în persoana candidatului Enea Nicu-Ciprian, condiţiile de eligibilitate de fond 
şi de formă pentru funcţia pentru care a candidat, avându-se în vedere dispoziţiile din Legea 
115/2015. 

Totodată, instanţa notează că au fost depuse la dosar: copia cărţii de identitate. fişa de 
cazier judiciar ale candidatului, raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale 
(R.V.C.-ul) aferent Campaniei Electorale pentru Alegerea Autorităţilor Administra\iei Publice 
Locale din 2020, ale Formaţiunii politice Partidul Naţional Liberal - Filiala Bacău. dovada 
depunerii acestui raport la Autoritatea Electorală Pennanen� confonn art. 149 alin. 1 din 
Codul administrativ. De asemenea, există la dosarul cauzei dovada publicării în Monitorul 
Oficial nr. 940/13.10.2020 a listei partidelor politice, alianţelor politice, organizap ilar 
cetăţenilor români aparţinând minoritarilor naţionale şi a candidaţilor independenţi. pentru 
care a fost depus acest raport, printre care se regăseşte şi Formaţiunea politică Partidul 
Naţional Liberal - Filiala BacQu, fiind respectate, astfel, prevederile art. 47 alin. S din Legea 
nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale 
republicată, precum şi art. 56 alin. 4 din Hotărârea Guvemului nr. 10/13.01.2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006. 

De asemenea, la dosar nu au fost depuse înscrisuri din care să rezulte că alegerea 
primarului comunei Helegiu s-ar fi fficut prin fraudă electorală, constatată în condiţiile Legii 
privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale şi nici că de la data admiterii 
candidaturii pentru funcţia de primar şi până la data prezentei ar fi apărut vreunul dintre 
cazurile prevăzute de art. 6 alin. 2 din Legea 115/2015. 
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Din certificatul de cazier judiciar nr. 25308394 din 01. l 0.2020 reiese că numitul Enca 
Nicu-Ciprian nu este înscris în cazierul judiciar, în consecinţă, nu poate fi reţinut în call7..ă 
niciunul dintre motivele care ar putea conduce la invalidarea alegerii primarului, prevăzute de 
art. 149 alin. 2 din Codul administrativ. 

Faţă de cele reţinute, instanţa în baza art. 149 din Codul administrativ coroborat cu art. 
101 alin. 2 din Legea nr.115/2015, va valida mandatul pentru funcţia de primar al comunei 
Helegiu, obţinut de candidatul Enea Nicu-Ciprian. 

În temeiul art 149 alin. 3 din Codul administrativ, instanţa dispune comunicarea 
prezentei încheieri, de îndată, prefectului şi secretarului general al U.A.T. Helegiu, acesta din 
urmA având obligaţia aducerii la cunoştinţă publică prin afişarea acesteia la sediul Primăriei 
Helegiu, în termen de cel mult 24 de orc de la comunicare. 

Instanţa dispune ca prezenta hotărâre privind validarea Primarului Enea Nicu-Ciprian 
să se prezinte în prima şedinţă privind ceremonia de constituire sau, după caz, într-o şedin\ă 
extraordinară a consiliului local, conform art. 149 alin. 7 din Codul administrativ. 

PENTRU ACESTE MOTIVE, 
ÎN NUMELE LEGII 

DISPUNE: 

Admite sesizarea formulată de Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 40 al comunei 
Helcgiu. judeţul Bacău. 

1n baza art. 149 alin. ( 1) din OUG nr. 5712019 validează mandatul pentru funcţia de 
Primar al comunei Helegiu, obţinut de domnul Enea Nicu Ciprian, candidatul formaţiunii 
politice Partidul Naţional Liberal - Filiala Bacău. 

Încheierea se comunica, de îndată, Prefectului şi Secretarului General al Unităţii 
Administrativ Teritoriale comm1a Helegiu, pentru aducerea la cunoştinţă publica., prin afişare, 
in tcnnen de cel mult 24 ore de la comunicare. 

Cu drept do apel, pentru cei interesaţi, in termen de 2 zile de la aducerea la cunoştinţă 
publica, cererea si motivele de apel depunându-se la Judecătoria Oneşti. 

Datâ în Cameră de Consiliu şi pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor 
prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 16. l 0.2020. 

PREŞEDINTE, 
Balaban Teodora Alt!Xllndra 

Rcd.B.T .120.10.2020 

Ex, 4/com,2 • 20.10.2020
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GREFIER, 
Căliman Irina 

Pentru grefier aflat în concediu, 
semnea?..ă grefierul-şef. 


