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ÎNCHEIERE CIVILĂ NR. 2238/2020
Şedinţa din camera de consiliu din data de 19.10.2020
Instanţa constituită din:
PRESEDINTE: Laurenţiu Faifer
GREFIER: Sanda Şerban
Pe rol fiind soluţionarea cererii formulate de petentul BIROUL ELECTORAL AL
CIRCUMSCRIPŢIEI ORĂŞENEŞTI NR. 9 CĂLAN, având ca obiect validarea mandatelor
următorilor consilieri locali: IOVĂNESC FILIP-ADRIAN, CHIVU CRISTINA, ALEXOI
MARIUS,
GHIURA
CIPRIAN-GEORGE,
MEDREA
PETRU,
VASILESCU
CONSTANTIN, TĂTULEA NICOLAE, DRAGOŞ MARCEL, BOLFOŞ COSMIN, ŢÎRLEA
MARIUS, STÎRCESCU ANA-SIMONA, TAT MIRCEA, CIMPONER RĂZVAN-AUREL,
BURDUŞ ARABELA-ANA-MARIA, OLARIU ADRIAN MARIUS, COROIESCU
CRISTIAN CORNEL, FARCAŞ BELA-NICOLAE.
Soluţionarea cererii are loc în camera de consiliu.
La apelul nominal, făcut în camera de consiliu, nu se prezintă nimeni.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:
În temeiul art. 529 Cod Procedură civilă, instanţa, verificându-şi din oficiu
competenţa, constată că este competentă general conform art. 126 alin. 1 din Constituţia
României, material conform art. 94 pct. 3 Cod procedură civilă şi teritorial conform art. 114
alin. 1 din OUG nr. 57/2009 privind Codul administrativ.
Verificând actele dosarului, instanţa apreciază cauza în stare de soluţionare şi o reţine
pentru pronunţare.
I N S T A N Ţ A,
Deliberând asupra cererii de faţă, reţine următoarele:
Prin cererea înregistrată la Judecătoria Hunedoara la data de 29.09.2020 sub nr.
3746/243/2020, petentul BIROUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ORĂŞENEŞTI
NR. 9 CĂLAN a înaintat procesul-verbal privind centralizarea voturilor pentru următorii
consilieri locali: IOVĂNESC FILIP-ADRIAN, CHIVU CRISTINA, ALEXOI MARIUS,
GHIURA CIPRIAN-GEORGE, MEDREA PETRU, VASILESCU CONSTANTIN,
TĂTULEA NICOLAE, DRAGOŞ MARCEL, BOLFOŞ COSMIN, ŢÎRLEA MARIUS,
STÎRCESCU ANA-SIMONA, TAT MIRCEA, CIMPONER RĂZVAN-AUREL, BURDUŞ
ARABELA-ANA-MARIA, OLARIU ADRIAN MARIUS, COROIESCU CRISTIAN
CORNEL, FARCAŞ BELA-NICOLAE, în vederea validării mandatelor acestora.
La solicitarea instanţei, Secretariatul General al UAT Călan a depus înscrisurile
necesare validării.
Examinând actele depuse la dosar, instanța constată următoarele:
Potrivit art. 103 din Legea 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali:
„(1) Biroul electoral de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală, de sector al
municipiului Bucureşti şi de circumscripţie judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti
încheie separat câte un proces-verbal pentru consiliul local, pentru Consiliul General al
Municipiului Bucureşti ori pentru consiliul judeţean, după caz, respectiv pentru primar, pentru
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primarul general al municipiului Bucureşti ori pentru preşedintele consiliului judeţean, după
caz, privind toate operaţiunile electorale, centralizarea voturilor, constatarea rezultatului
alegerilor şi atribuirea mandatelor.
(5) Un exemplar al procesului-verbal pentru consiliul local, pentru Consiliul General al
Municipiului Bucureşti şi pentru primar, după caz, împreună cu întâmpinările, contestaţiile şi
procesele-verbale primite de la birourile electorale ale secţiilor de votare, formând câte un
dosar, sigilat şi semnat de preşedinte şi de membrii biroului electoral de circumscripţie, se
înaintează sub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne, în cel mult 48 de
ore, la judecătoria în a cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală pentru care au
avut loc alegeri, iar, pentru consiliul judeţean, pentru preşedintele consiliului judeţean,
respectiv pentru primarul general al municipiului Bucureşti, la tribunalul în a cărui rază
teritorială se află circumscripţia electorală pentru care au avut loc alegeri, respectiv la
Tribunalul Bucureşti, după caz, în vederea validării mandatelor.”
Conform
procesului-verbal
întocmit
de
BIROUL
ELECTORAL
AL
CIRCUMSCRIPŢIEI ORĂŞENEŞTI NR. 9 CĂLAN au obţinut mandate de consilieri locali
următorii: IOVĂNESC FILIP-ADRIAN, CHIVU CRISTINA, ALEXOI MARIUS, GHIURA
CIPRIAN-GEORGE, MEDREA PETRU, VASILESCU CONSTANTIN, TĂTULEA
NICOLAE, DRAGOŞ MARCEL, BOLFOŞ COSMIN, ŢÎRLEA MARIUS, STÎRCESCU
ANA-SIMONA, TAT MIRCEA, CIMPONER RĂZVAN-AUREL, BURDUŞ ARABELAANA-MARIA, OLARIU ADRIAN MARIUS, COROIESCU CRISTIAN CORNEL,
FARCAŞ BELA-NICOLAE.
Prin adresa nr. 7087/01.10.2020, Secretarul general al UAT Călan a transmis
cererea de renunţare la mandatul de consilier a domnului IOVĂNESC FILIP-ADRIAN.
Potrivit art. 114 din OUG 57/2019 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.”
În conformitate cu prevederile art. 114 alin.3 si 4 din OUG 57/2019, secretarul
general al unităţii administrativ-teritoriale a transmis judecătoriei documentele care i-au
fost puse la dispoziție de consilierii locali şi prevăzute de art. 114 alin.2, precum şi adresa
prin care a propus validarea consilierilor care au depus documentele mai sus menționate.
Având în vedere declaraţia de renunţare la mandat a domnului Iovănesc Filip-Adrian,
mandatul acestuia nu va fi validat. În condiţiile art. 119 din OUG 57/2019, Secretarul

general al UAT Călan urmează să transmită instanţei în termenul prevăzut de lege
documentele pentru validarea supleantului acestuia.
Verificând documentele prezentate, se constată că sunt îndeplinite cumulativ condițiile
prevăzute de art. 114 alin.2 din OUG 57/2019.
Având în vedere considerentele de fapt şi de drept anterior expuse, instanța apreciază
că cererea este întemeiată şi, în consecinţă, o va admite şi va dispune validarea mandatelor de
consilieri locali ai oraşului Călan, pentru următorii: CHIVU CRISTINA, ALEXOI MARIUS,
GHIURA CIPRIAN-GEORGE, MEDREA PETRU, VASILESCU CONSTANTIN,
TĂTULEA NICOLAE, DRAGOŞ MARCEL, BOLFOŞ COSMIN, ŢÎRLEA MARIUS,
STÎRCESCU ANA-SIMONA, TAT MIRCEA, CIMPONER RĂZVAN-AUREL, BURDUŞ
ARABELA-ANA-MARIA, OLARIU ADRIAN MARIUS, COROIESCU CRISTIAN
CORNEL, FARCAŞ BELA-NICOLAE.
Instanţa va dispune invalidarea mandatului de consilier local pentru domnul
IOVĂNESC FILIP – ADRIAN.
În temeiul prevederilor art. 114 alin.5 din OUG 572019, prezenta încheiere se va
comunica de îndată prefectului şi secretarului general al unității administrativ-teritoriale.
PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTĂRĂŞTE:
Admite cererea formulată de petentul BIROUL ELECTORAL AL
CIRCUMSCRIPŢIEI ORĂŞENEŞTI NR. 9 CĂLAN.
Validează mandatele următorilor consilieri locali: CHIVU CRISTINA, ALEXOI
MARIUS,
GHIURA
CIPRIAN-GEORGE,
MEDREA
PETRU,
VASILESCU
CONSTANTIN, TĂTULEA NICOLAE, DRAGOŞ MARCEL, BOLFOŞ COSMIN, ŢÎRLEA
MARIUS, STÎRCESCU ANA-SIMONA, TAT MIRCEA, CIMPONER RĂZVAN-AUREL,
BURDUŞ ARABELA-ANA-MARIA, OLARIU ADRIAN MARIUS, COROIESCU
CRISTIAN CORNEL, FARCAŞ BELA-NICOLAE.
Dispune invalidarea mandatului de consilier local pentru domnul IOVĂNESC FILIP –
ADRIAN.
În temeiul prevederilor art. 114 alin.5 din OUG 572019, prezenta încheiere se
comunică de îndată prefectului şi secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale.
Cu apel, în termen de 3 zile de la comunicare.
În cazul exercitării căii de atac, cererea de apel se depune la Judecătoria Hunedoara
Pronunţată astăzi, 19.10.2020, prin punerea soluției la dispoziția părților prin
mijlocirea grefei instanței.
Preşedinte,
Laurenţiu Faifer
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Grefier,
Sanda Şerban

