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Acesta  este document nalizat

Cod ECLI    

DOSAR  NR. 1954/277/2020 

R O M Â N I A
JUDECĂTORIA PĂTÂRLAGELE, Judeţul Buzău

CIVIL-PENAL

Î N C H E I E R E
Şedinţa cameră de consiliu de la 21 Octombrie 2020 

Instanţa constituită  din:
PREŞEDINTE - Ştefan Mănăilescu
 GREFIER – Maria Claudia Ologu

Pe rol fiind soluţionarea sesizării având ca obiect validare mandate consilieri locali,
promovată de  BIROUL ELECTORAL AL  CIRCUMSCRIPŢIEI NR.39 Gura Teghii,
judeţul Buzău şi a propunerilor  făcute  de către secretarul general al UAT  comuna Gura
Teghii  în conformitate cu  dispoziţiile art. 114  al 3 din Codul administrativ. 

Procedura necontencioasă, fără citarea părţilor. 
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care arată că procedura este

legal îndeplinită, au fost depuse relaţiile privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art.114
alin.1 şi 2 din  OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;  s-a ataşat  dosarul depus la
instanţă  de  BEC  nr.25  Chiojdu,  în  conformitate  cu  dispoziţiile  art.103  alin.5  din  Legea
nr.115/2015 cu modificările şi completările ulterioare, după care;

Instanţa îşi verifică din oficiu competenţa, în conformitate cu dispoziţiile art.529 Cod
procedură civilă şi constată că este competentă din punct de vedere general potrivit art.126 din
Constituţia României;  din punct de vedere material potrivit dispoziţiilor art.528 alin.1 şi 2
Cod procedură civilă, iar din punct de vedere teritorial potrivit dispoziţiilor art.114 alin.1 din
OUG nr.57/2019 – Codul administrativ.

Având în vedere că nu mai sunt alte cereri sau probe de administrat în cauză, instanţa
reţine sesizarea spre deliberare şi pronunţare.

J U D E C A T A,
Asupra sesizării de faţă;

La data de 05.10.2020  s-a primit  la această instanţă  dosarul întocmit  de BIROUL
ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI NR.39 Gura Teghii, în conformitate cu prevederile
art.103 alin.5 din Legea nr.115/2015 cu modificările şi completările ulterioare, conţinând un
exemplar  (modificat  în privinţa  numelui  candidatului   declarat  ales la poziţia  5 – Marcu
Mihai) al procesului-verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor
şi atribuirea mandatelor pentru consiliul local, împreună cu procesele-verbale primite de la
birourile electorale ale secţiilor de votare din circumscripţie, în vederea validării mandatelor
consilierilor locali.

La  data  de  12.10.2020,  Comuna  Gura  Teghii  –  prin  secretar  general,  a  depus  la
instanţă în conformitate cu dispoziţiile art.114 alin.3 şi 4 din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările ulterioare, documentele puse la dispoziţie de consilierii locali
declaraţi  aleşi  la  alegerile  locale  din  data  de  27.09.2020  privind  îndeplinirea  condiţiilor
prevăzute  de  art.114  alin.2  lit.  a  –  e,  împreună  cu  propunerile  de  validare  a  mandatelor
acestora, respectiv: Mănăilescu Adrian,  Bogzoiu Constantin, Furtună Vasile Ovidiu, Marcu
Mihai, Roşcoiu  Petruţa Maria, Ichim Gheorghe şi Petriceanu Vasile , candidaţi propuşi de
Partidul  Mişcarea  Populară,  Roman  Ana  Maria  ,  Băcneanu  Gheorghe  şi  Baroian  Flica,
candidaţi  propuşi  pe listele  Partidului  Social  Democrat,   Cristea  Constantin  ,  Băiculescu
Gheorghe şi Leonte Viorel , candidaţi propuşi pe listele Partidului Naţional Liberal. 
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S-a  formulat  propunere  de  invalidare  a  mandatului  domnului  Micleru  Gheorghe  ,
consilier local declarat ales pe listele Partidului Mişcarea Populară, care a renunţat la mandat
în termenul prevăzut de lege, optând pentru funcţia de primar al comunei Gura Teghii.

Documentele depuse pentru fiecare consilier  al cărui mandat se solicită a fi validat
sunt  următoarele:  confirmare  de  primire  a  documentelor  doveditoare  pentru  îndeplinirea
condiţiilor prev. de art.114 alin.3 din Codul Administrativ; acte de identitate, în copie; cazier
judiciar; adresa doveditoare privind calitatea de membru al partidului politic pe lista căruia a
fost ales; raportul mandatarului financiar coordonator al veniturilor şi cheltuielilor electorale
depus la AEP în conformitate cu legea privind finanţarea activităţii  partidelor politice şi a
campaniilor electorale; certificat doveditor al alegerii consiliului local (în cazul consilierilor
locali declaraţi aleşi); declaraţie de nerenunţare la mandatul de consilier local.

În  cazul  mandatului  propus  spre  invalidare  a  fost  depusă,  pe  lângă  celelalte
documente,  declaraţia  olografă  a  candidatului  declarat  ales  în  funcţia  de  consilier  local,
privind renunţarea la mandat, înainte de validare.

Sesizarea  a  primit  număr  de  înregistrare  la  această  instanţă  1954/277/2020,  în
procedură necontencioasă, conform dispoziţiilor art.114 alin.1 din Codul administrativ (OUG
nr.57/2019),  iar   prin  rezoluţia  din  data  de  16.10.2020 a primit  termen  de  soluţionare  la
22.10.2020, în camera de consiliu, fără citarea părţilor.

Având în vedere necesitatea soluţionării  cu celeritate a sesizărilor privind validarea
mandatelor şi faptul că au fost depuse toate documentele necesare examinării condiţiilor de
validare, respectiv de invalidare, după caz, instanţa din oficiu a procedat la preschimbarea
termenului  acordat  la  data de 22.10.2020, în  termenul  din termenul  din 21.10.2020, când
sezisarea a fost reţinută spre deliberare şi soluţionare.

Analizând sesizarea instanţa constată următoarele:
Potrivit  art.114 din Codul administrativ  (OUG nr.57/2019) „mandatele  consilierilor

locali declaraţi aleşi sunt validate în cel mult 25 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
încheierea pronunţată în camera de consiliu.”

Potrivit alin.2 al aceluiaşi articol „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.”

  În privinţa raportului detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, art.47 din Legea
nr.334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale dispune:

„(1)  În  termen  de  15  zile  de  la  data  desfăşurării  alegerilor,  mandatarii  financiari
coordonatori sunt obligaţi să depună la Autoritatea Electorală Permanentă rapoartele detaliate
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ale veniturilor şi cheltuielilor electorale ale partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor
electorale,  organizaţiilor  cetăţenilor  români  aparţinând  minorităţilor  naţionale  şi  ale
candidaţilor independenţi, precum şi cuantumul datoriilor înregistrate ca urmare a campaniei,
însoţite de declaraţiile prevăzute la art.28 alin.(13). 
      (2) Autoritatea Electorală Permanentă asigură aducerea la cunoştinţă publică a listei
partidelor politice,  alianţelor politice,  alianţelor electorale,  organizaţiilor cetăţenilor români
aparţinând  minorităţilor  naţionale  şi  a  candidaţilor  independenţi  care  au  depus  rapoartele
detaliate  ale  veniturilor  şi  cheltuielilor  electorale,  pe măsură  ce  acestea  sunt  depuse,  prin
publicări succesive în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (5) Candidaţilor declaraţi aleşi nu li se pot valida mandatele dacă raportul detaliat al
veniturilor şi cheltuielilor electorale pentru fiecare partid politic sau candidat independent nu
a fost depus în condiţiile legii”.

   Analizând  propunerile  formulate  şi  documentele  depuse  conform  dispoziţiilor
art.114 alin.4 din OUG nr.57/2019, instanţa constată următoarele: 

   Potrivit procesului verbal centralizator (modificat) privind centralizarea voturilor ,
constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatelor  pentru Consiliul local la alegerile
locale din data de 27.09.2020, întocmit de Biroul Electoral de Circumscripţie  nr. 39 Gura
Teghii,  la  această  localitate   s-au atribuit  13 mandate.  Lista  candidaţilor  aleşi   conţinând
următoarele persoane: Micleru Gheorghe , Mănăilescu Adrian, Bogzoiu Constantin,  Furtună
Vasile Ovidiu , Marcu Mihai ,Niculescu Jean Gerard şi Harai Constantin  propuşi pe listele
Partidului  Mişcarea  Populară,  Roman Ana Maria,  Băcneanu Gheorghe şi  Baroian Filică  ,
propuşi  pe listele  Partidului  Social  Democrat,  Cristea Constantin,  Băiculescu Gheorghe şi
Leonte Viorel, propuşi pe listele Partidului Naţional Liberal. 

   În  această  situaţie,  instanţa  constată   că  sunt  îndeplinite  condiţiile  prevăzute  la
art.114  alin.2  din   OUG  57/2019  –  Codul  administrativ  pentru  validarea  mandatelor  în
privinţa următorilor candidaţi  declaraţi aleşi  conform celor menţionate mai sus şi anume:
Mănăilescu Adrian,  Bogzoiu Constantin, Furtună Vasile Ovidiu şi Marcu Mihai , propuşi de
Partidul  Mişcarea  Populară  ,  Roman  Ana  Maria  ,  Băcneanu  Gheorghe,  Baroian  Filică  ,
propuşi de Partidul Social Democrat şi Cristea Constantin , Băiculescu Gheorghe şi Leonte
Viorel, propuşi de Partidul Naţional Liberal, situaţie în care va admite propunerile şi va valida
mandatele acestora. 

  Instanţa se va pronunţa asupra  invalidării mandatelor  consilierilor declaraţi aleşi
candidaţi  din  partea  Partidului  Mişcarea  Populară  şi  înscrişi  în  lista  din  procesul   verbal
centralizator, respectiv Micleru Gheorghe, Niculescu Jean Gerard şi Harai Constantin chiar
dacă în privinţa ultimilor doi candidaţi secretarul general nu a făcut propuneri  de validare sau
invalidare,  solicitând validarea   unor supleanţi în mod prematur  aşa cum se va arăta în cele
ce urmează. 

  În  privinţa  candidatului  Micleru  Gheorghe  ,  declarat  ales   şi  înscris  pe  lista
consilierilor locali la nr.- 1, instanţa va  admite propunerea făcută de secretarul general al
autorităţii  administrativ  teritoriale,  în sensul de a invalida mandatul  de consilier  local  ,  în
condiţiile în care  candidatul a renunţat  la mandat înainte de validare  conform art. 115 alin. 1
din Codul administrativ , optând pentru mandatul de primar.

  Instanţa va invalida şi mandatele consilierilor declaraţi aleşi Niculescu Jean Gerard şi
Harai Constantin propuşi pe listele  Partidului Mişcarea Populară, reţinând în privinţa acestora
că nu îndeplinesc condiţia de validare prev. de art,. 114  alin. 2 lit. c  din Codul administrativ ,
deoarece au pierdut calitatea de membri ai partidului  politic pe lista căruia au fost aleşi,  aşa
cum rezultă din adresa Filialei Judeţene Buzău a PMP  nr. 161 din 29.09.2020 înregistrată la
Primăria comunei Gura Teghii sub nr. 6114 /30.09.2020.

 În  privinţa  propunerii  de  validare  a  candidaţilor  Roşcoiu  Petruţa  Maria,  Ichim
Gheorghe şi Petriceanu Vasile din partea partidului Mişcarea Populară în locul  candidatului
renunţător  Micleru  Gheorghe  şi  respectiv  a  candidaţilor  Niculescu  Jean  Gerad  şi  Harai
Constantin , instanţa o apreciază ca fiind prematură şi o va respinge ca atare, deoarece în
această etapă  sunt supuse validării exclusiv mandatele  consilierilor  declaraţi aleşi (înscrişi
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pe  lista  consilierilor  declaraţi  aleşi  întocmit  de  Biroul  Electoral   de  Circumscripţie).Din
verificarea listei menţionate, rezultă faptul că  cei trei candidaţi  menţionaţi  mai sus ( Roşcoiu
Petruţa Maria, Ichim Gheorghe şi Petriceanu Vasile) , nu sunt înscrişi în lista consilierilor
declaraţi  aleşi,  ci  în  lista  supleanţilor  pentru  funcţia  de  consilieri  locali  ,  iar  validarea
mandatelor  supleanţilor   se face în condiţiile  prev.  de art.  119 din Codul administrativ  în
termen de 10 zile de la data rămânerii definitive a încheierii de invalidare am  mandatului
consilierului locali  declarat ales. 

Pe cale de consecinţă, instanţa va  respinge ca prematură  propunerea de validare a
celor trei  candidaţi supleanţi  . 

Prezenta  încheiere  este  executorie  şi  se  va  comunica  de  îndată  prefectului  şi
secretarului  general  al  UAT Comuna  Gura  Teghii,  care  va  proceda  potrivit  dispoziţiilor
art.114 alin.5 din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ. 

PENTRU  ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII

D I S P U N E:

Admite sesizarea formulată de BIROUL ELECTORAL AL  CIRCUMSCRIPŢIEI
NR. 39  Gura Teghii  , judeţul Buzău şi  admite în parte propunerile făcute de secretarul
general  al comunei Gura Teghii, judeţul Buzău.

Validează  mandatele  consilierilor  locali  declaraţi  aleşi pentru  Consiliul  Local  al
comunei Gura Teghii la alegerile locale din data de 27.09.2020, după cum urmează:

1. Mandatul  domnului  Mănăilescu   Adrian,  candidat  propus  de  Partidul
Mişcarea Populară;

2. Mandatul  domnului  Bogzoiu  Constantin,  candidat  propus  de  Partidul
Mişcarea Populară;

3. Mandatul  domnului  Furtună  Vasile  -Ovidiu,  candidat  propus  de  Partidul
Mişcarea Populară;

4. Mandatul  domnului  Marcu  Mihai,  candidat  propus  de  Partidul   Mişcarea
Populară;

5. Mandatul doamnei  Roman Ana Maria , candidat propusă de Partidul  Social
Democrat;

6. Mandatul domnului Băcneanu Gheorghe , candidat propus de Partidul  Social
Democrat;

7. Mandatul  domnului  Baroian  Filică,  candidat  propus  de  Partidul   Social
Democrat;

8. Mandatul domnului Cristea Constantin, candidat propus de Partidul Naţional
Liberal ;

9. Mandatul  domnului  Băiculescu  Gheorghe,  candidat  propus  de  Partidul
Naţional Liberal ;

10. Mandatul  domnului  Leonte  Viorel  ,  candidat  propus  de  Partidul  Naţional
Liberal;

                 Invalidează  mandatele  consilierilor  declaraţi aleşi: 
                    1.Micleru Gheorghe, candidat propus de Partidul Mişcarea Populară, prin
renunţare la mandat înainte de validare conform art. 115 alin. 1  din OUG 57/2019 - Codul
administrativ ;
                     2. Niculescu Jean Gerard , candidat propus de Partidul Mişcarea Populară,
pentru neîndeplinirea condiţiei  prevăzute de art. 114 alin. 2 lit.  c  din OUG nr.  57/2019-
Codul  administrativ 
               3. Harai Constantin , candidat propus de Partidul Mişcarea Populară pentru
neîndeplinirea condiţiei prevăzute de art. 114 alin. 2 lit. c  din OUG nr.  57/2019  -Codul
administrativ .
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            Respinge, ca prematură, propunerea de validare  a mandatelor supleanţilor
Roşcoiu  Petruţa Maria,  Ichim Gheorghe şi Petriceanu Vasile propuşi pe listele  Partidului
Mişcarea Populară. 
            Executorie de drept.

Cu apel în termen de 3 zile de la comunicare pentru persoanele interesate.
Dată în  camera de consiliu şi pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor,

prin intermediul grefei instanţei, la 21.10.2020.

               
         PREŞEDINTE,                                                            GREFIER,   
ŞTEFAN MĂNĂILESCU                                            MARIA CLAUDIA OLOGU

Red. Şt.M.
21.10.2020
Tehnored. M.C.O:
21.10.2020
    4 ex




