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Dosar nr. 5107/270/2020 
Înreg. 27.10.2020 

ROMÂNIA 
JUDECĂTORIA ONEŞTI 

JUDEŢUL BACĂU 

- validare mandat consilier supleant -

iNCHEJEREA NR. 2106 
Şedinţa din Camera de consiliu de la 06.11.2020 

Instanţa constituită din: 
Preşedinte -Amalia Lazăr 
Grefier - Liliana Georgescu 

Pe rol se află soluţionarea cauzei civile privind pe petent Primilria cornunei Helegiu,
prin secretar general, având ca obiect "validare mandat consilier supleant''. 

Procedura este legal îndeplinită, caw..ajudecându-se fără citarea părţilor. 
S-a fficut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:
lnstanta. constatând că pricina se află la primul tennen de judecată, în temeiul art. 131

aJin. 1 Cod procedW'ă civilă, procedează din oficiu la verificarea şi stabilirea competentei şi 
având în vedere obiectul cauzei şi prevederile art. 119 din OUG 57120 I 9, constată că este 
competentă material şi teritorial să judece pre7..enta cauză, 

În temeiul art 238 Cod procedură civilă, estimează o durată a cercetării procesului de l 
termen. 

Potrivit art. 255 Cod procedură civilă, instanţa constată că proba cu înscrisuri este 
admisibilă şi poate duce la soluţionarea procesului, in temeiul art. 258 Cod procedură civilă, 
încuviinţează această probă pentru petent şi proba cu înscrisuri administrată din oficiu. 

Conform art. 244 al. I Cod procedură civilă, instanţa declară tcnninată cercetarea 
procesului şi în temeiul art. 394 Cod procedură civilă declară dezbaterile închise. 

fată de cererea de validare consilieri supleanţi fonnulată, instanţa reţine cauza spre 
soluţionare. 

INSTANŢA, 

Deliberlnd asupra cauzei civile de fatii, constati următoarele: 
Prin cererea înregistrată la data de 27.10.2020 sub dosar nr. 5107 /270/2020, pe rolul 

Judecătoriei Oneşti. petenta Primăria comunei Helegiu, prin secretar general, a transmis instanţei 
propunerea de validare a numiţilor Andrei Daniel - candidat din partea Partidului Social 
Democrat şi Oprea Sorin - candidat din partea Partidului Naţional Liberal, consilieri supleanţi. cu 
îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 119, 114 alin. 2 din OUG nr. 57/2019. 

Din propunerea menţionată rezultă că prin încheierea civilă nr. 1975 din data de 
22. l 0.2020 a Judecătoriei Oneşti, definitivă la data de 03.11.2020 pronunţată în dosarul nr.
4661/270/2020 au fost invalidate mandatele a doi consilieri declaraţi aleşi, prin urmare se
propune validarea mandatelor a 2 suplean� înscrişi în listele de candidaţi, astfel cum rezultă din
Ordinul Prefectului nr. 442 din 30. l 0.2020.

În susţinerea propunerii efectuate de petcnt au fost depuse la dosar înscrisuri. 
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Analizând actele depuse Ia dosarul cauze� reţinem: 
Prin încheierea civilă nr. 1975 din data de 22.10.2020 a Judecătoriei Oneşti, pronunţatil în 

dosarul nr. 4661/270/2020, definitivă la data de 03.11.2020 au fost invalidate mandatele a doi 
consilieri declaraţi aleşi, respectiv a nu.miţilor Cristea Codrin George şi Enea Nicu Ciprian. prin 
unt1are se propune validarea mandatelor a doi supleanţi înscrişi în listele de candidati. 

Potrivit art. l 19 din OUG nr. 57/2019, ,,(1) Mandatele supleanţilor sunt validate 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. Validarea mandatelor supleanţilor sc realizează în 
condiţiile art 114 alin. (2), cu respectarea prevederilor legii privind alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale în situa�a în care consilierul local declarat ales sc află în una dintre 
următoarele situaţii: 

a) nu este validat ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. l 14 alin. (2);
b) este considerat demisionat de drept, potrivit an. 116 alin. (9).
(2) în cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), mandatele supleanţilor sunt validate în tcnnen

de 10 zile de la data rămânerii definitive a încheierii de invalidare a mandatului consilierului 
local declarat ales. 

(3) în cazul prevăzut la alin. (1) lit. b), mandatele supleanţilor sunt validate în tennen
de 1 O zile de la comunicarea ordinului prefectului prevăzut la art. 118 alin. (5). 

(4) Supleanţii au obligaţia transmiterii către secretarul general al unită�i/subdiviziunii
administrativ-teritoriale a documentelor doveditoare pentru îndeplinirea condiţiilor prevăzute la 
art. 114 alin. (3) cu cel puţin 7 zile înainte de împlinirea termenului prevăzut la alin. (2) sau (3). 
după caz, pentru care li se eliberează o confirmare de primire. Tennenul pentru transmiterea 
documentelor către secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale 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 
tennen, precum şi o adresă de infonnare prin care propune validarea supleanţilor care au depus 
documentele prevAzute la art. 114 alin. (2) sau, după caz, invalidarea supleanţilor care nu au 
depus aceste documente. 

(5) Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale transmite
judecătoriei documentele doveditoare penuu îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 114 alin. 
(2) lit. a) - d) cu cel puţin 7 zile înainte de împlinirea termenului prevăzut la alin. (2) sau (3).
după caz.

(6) Supleantul al cărui mandat a fost validat în condiţiile prezentului articol depun1:
jurământul în a doua şedinţă privind ceremonia de constituire a consiliului local prevAzută la art. 
116 sau în prima şedinţă a consiliului local, după caz. 

(7) Prevederile alin. (6) se aplică în mod corespunzător supleantului declarat ales al
cărui mandat a fost invalidat de judecătoria competentă, în primă instanţă. dar care a fost validat 
prin hotărârea tribunalului. 

(8) Supleantul al cărui mandat a fost validat, care nu depune jurământul în condiţiile
alin. (6) sau, după caz, alin. (7) ori care refuză să depună jurământul, este considerat demisionat 
de drept. 

(9) Prevederile art, 118 alin. (3) se aplică în mod corespunzJ.tor".
De asemenea, conform art. 114 alin. 2 şi 3 din Codul administrativ ,,Mandatul unui 

consilier local este validat dacă, la data pronunţării încheierii, consilierul local declaml ales 
îndeplineşte cumulativ unnătoarele 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 ni 
partidului politic ori prin hotărâre definitivă a unei instanţei judecătoreşti, fapt dovedit prin 
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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; 

c) 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 in a cărei rv..ă 
tcrllorială se află circumscripţia electoral! pentru care au fost des�rate alegeri. 

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 desfăşurmi alegerilor, 
pcntrn care li se eliberează o confirmare de primire. Termenul de 15 zile este termen de 
decădere. caz în care secretarul general al urutAţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale transmite 
judecăloriei documentele care i-au fosl puse la dispoziţie înăuntrul acestul termen, precum şi o 
adresă prin care propune validarea consilierilor care au depus documentele prevăzute la alin, (2) 

sau. după ca,,_ invalidarea consilierilor care nu au depus aceste documente". 
Analizând înscrisurile dosarului prin raportare la dispozitiilc art. 114 alin. 2 din Codul 

administrativ, în ceea ce priveşte mandatele consilierilor supleanţi cu privire la care se propune 
validarea. instanţa reţine că următorii Andrei Daniel - candidat din partea Partidului Social 
Democral şi Oprea Sorin - candidat din partea Partidului Naţional Liberal, îndeplinesc condiţiile 
cumulative la situarea domiciliului pe teritoriul UAT Helegiu, împrejurare dovedită prin actele 
de identitate depuse în copie la dosar, la faptul că aceştia nu şi-au pierdut drepturile electorale, 
fapt dovedit prin cazierele judiciare depuse la dosar, că nu şi-au pierdut calitatea de membru al 
partidului politic pe lista căruia au fost aleşi, fapt dovedit prin confirmarea sub semnătura 
persoanei din conducerea formaţiunilor politice, potrivit adreselor depuse la dosar privind 
Partidul Social Democrat şi Partidul Naţional Liberal, faptul că mandatarii financiari 
coordonatori au depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, în conformitate cu 
prevederile legii privind finanţarea activităţii partidelor politice, precum şi la faptul că nu s-a 
r�nunţat la mandatul de consilier local, în condiţiile art. 1 I 5 din Codul administrativ, De 
asemenea. se reţine că la dosar nu au fost depuse dovezi din care să rezulte că persoanele 
menţionate ar fi fost alese prin fraudă electorală constatată în condiţiile legii privind alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale. 

Prin um1arc. pentru considerentele de fapt şi de drept expuse instanţa. în baza art. 114 
alin. (5) 119. 121 alin. (3) din Codul administrativ, va admite cererea formulată de petent şi. pc 
calc d\! consecinţă. va dispune validarea mandatelor de consilieri locali supleanţi ai Consiliului 
Local al Helcgiu a numiţilor Andrei Daniel - candidat din partea Partidului Social Democrat şi 
Oprea Sorin - candidat din partea Partidului Naţional Liberal, la alegerile locale din data de 
27.09.2020, 

Va dispune comunicarea prezentei Prefectului Judeţului Bacău şi secretarului general al

Primăriei corn. Helegiu. 

PENTRU ACESTE MOTIVE, 
ÎN NUMELE LEGU 

DISPUNE: 

Admite cererea formulată de petcnta Primăria corn. Helegiu, jud. Bacău, prin secretar 
general şi. în consecinţă: 

Validează mandatele de consilieri locali - supleanţi ai Consiliului Local al corn. Helegiu. 
judeţul Bacău a numiţilor ANDREI DANIEL - candidat clin partea Partidului Social Democrat şi 
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OPREA SORIN - candidat din partea Partidului Naţional Liberal, la alegerile locale din data de 
27.09.2020. 

Prezenta încheiere se va comunica de îndată Prefectului jud. Bacău şi secretarului general 
al U.A.T. corn. Helegiu, jud. Bacău, acesta din urmă având obligaţia de comunicare potrivit art. 
114 alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019. 

Cu drept de apel, pentru persoanele interesate, în tennen de 3 zile de la comunicare. 
In caz de exercitare a căii de atac, cererea de apel se depune la Judecătoria Oneşti, sub 

sancţiunea nulităţiL 
Dată în cameră de consiliu şi pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de 

către grefa instanţei, astăzi, 06.1 l .2020. 

PREŞEDINTE, 
Amalia Laz;ăr 

GREFIER, 
Liliana Georgescu 
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