
Dosar nr. 11744/180/2020
Cod ECLI    

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA BACĂU
SECŢIA CIVILĂ

ÎNCHEIERE
Şedinţa din camera de consiliu  de la 19 Octombrie 2020 

Completul constituit  din:
PREŞEDINTE Alexandru Popoveniuc

Grefier Laura Gorgan

Pe rol fiind judecarea cauzei civile ce are ca obiect Validare mandat consilier privind pe
petent BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE LOCALĂ NR. 37 COMUNA
GIOSENI.

La apelul nominal făcut în şedinţa din camera de consiliu a lipsit petentul. 
Procedura legal îndeplinită, fără citare.
S-a expus referatul oral asupra cauzei, de către grefierul de ședință prin care  s-au evidențiat

părțile, obiectul cauzei, mențiunile privitoare la îndeplinirea procedurii de  citare şi stadiul procesual,
după care: 

Nemaifiind alte cereri de încuviinţat sau probe de administrat, instanţa  în temeiul art. 244
Cod procedură civilă constată cauza în stare de judecată iar în temeiul art. 392 şi art. 394 Cod
procedură civilă reţine cauza spre soluţionare.

INSTANŢA,

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, reţine următoarele:
Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Bacău sub nr. 11744/180/2020 din

30.09.2020, BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE nr. 25 comuna Gioseni, a înaintat
propunerea de validare/invalidare a alegerii consilierilor locali în Circumscripţia Electorală nr. 37
Comuna Gioseni, potrivit dispoziţiilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Din analiza înscrisurilor şi lucrărilor dosarului, instanţa reţine următoarele: 
Domnii/Doamnele TAMAŞ Bernadin, CALARA Alexandru, HRISTEA Lucian-Napoleon,

PETRINA Iustina, JITARU Felix, OPREA Martin şi BAŞCÂNDURĂ Marinică - candidat pe
listele  Partidului National Liberal; PATRAŞC Alexandra, CHICEA Valerian, PĂDURARU Paul,
BONCU Petru şi  HELCIUG Gabriela Liliana şi-au depus candidatura pe listele  Partidului Social
Democrat; JUGARU Marian Florin şi-a depus candidatura pe listele  Partidului Uniunea Salvaţi
România.

Aceste candidaturi au fost acceptate de către Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 37
Comuna Gioseni.

Analizând procesul verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi
atribuirea mandatelor pentru funcţia de consilier local întocmit de Biroul Electoral de Circumscripţie
nr. 37 Comuna Gioseni, Judeţul Bacău, instanţa constată că au fost atribuite  în cele două etape câte:
7 mandate pentru Partidul National Liberal, 5 mandate pentru Partidul Social Democrat şi 1 mandat
pentru Partidul Uniunea Salvaţi România, fiind aleşi următorii: TAMAŞ Bernadin, CALARA
Alexandru, HRISTEA Lucian-Napoleon, PETRINA Iustina, JITARU Felix, OPREA Martin,



BAŞCÂNDURĂ Marinică, PATRAŞC Alexandra, CHICEA Valerian, PĂDURARU Paul,
BONCU Petru, HELCIUG Gabriela Liliana şi JUGARU Marian Florin.

Prin adresa nr. 3008 din data de 12.10.2020, înregistrată la data de 13.10.2020 la instanţă, 
Secretarul General al Unității Administrativ-Teritoriale Gioseni a depus la dosarul cauzei 
documentele doveditoare depuse de consilierii locali declaraţi aleşi şi  a solicitat instanţei invalidarea
din funcţia de consilier declarat ales pe lista Partidului Naţional Liberal, a domnului TAMAŞ
Bernadin, ca urmare a renunţării la mandat şi validarea în funcţia de consilieri declaraţi aleşi a
numiţilor CALARA Alexandru, HRISTEA Lucian-Napoleon, PETRINA Iustina, JITARU Felix,
OPREA Martin, BAŞCÂNDURĂ Marinică, PATRAŞC Alexandra, CHICEA Valerian,
PĂDURARU Paul, BONCU Petru, HELCIUG Gabriela Liliana şi JUGARU Marian Florin.

Secretarul General al Unității Administrativ-Teritoriale Gioseni a depus la dosarul cauzei 
documentele doveditoare depuse de consilierii locali declaraţi aleşi 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, potrivit art. 114 din Ordonanţa de Urgenţă  nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind
Codul administrativ: 

ART. 114 Validarea mandatelor de consilier local
(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.

(3) 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 desfăşurării alegerilor,
pentru care li se eliberează o confirmare de primire. Termenul de 15 zile 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 termen,
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 aceste
documente.

(4) Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale are obligaţia de
a transmite judecătoriei în a cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală pentru
care au avut loc alegeri documentele doveditoare pentru îndeplinirea condiţiilor prevăzute la
alin. (2) lit. a) - e) în termen de 2 zile de la împlinirea termenului prevăzut la alin. (3), în
vederea validării mandatelor consilierilor locali declaraţi aleşi.

(5) Încheierea judecătoriei privind validarea sau, după caz, invalidarea mandatelor
consilierilor locali cuprinde numele consilierilor locali ale căror mandate au fost validate şi se
comunică de îndată prefectului şi secretarului general al unităţii/subdiviziunii
administrativ-teritoriale. În prima zi lucrătoare ulterioară comunicării încheierii, secretarul
general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale informează consilierii locali declaraţi
aleşi cu privire la validarea mandatelor lor, supleanţii acestora cu privire la invalidarea
mandatelor consilierilor locali declaraţi aleşi şi partidele politice sau organizaţiile cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale. Încheierea judecătoriei prin care sunt invalidate
mandatele este comunicată şi respectivilor consilieri locali declaraţi aleşi.

(6) În termen de 3 zile de la comunicare, cei interesaţi pot formula apel împotriva
încheierii judecătoriei de validare sau invalidare a mandatelor. Apelul se soluţionează de
tribunalul în a cărui circumscripţie se află judecătoria care a pronunţat încheierea în termen
de 5 zile de la depunerea apelului, în procedură necontencioasă, fără a fi aplicabilă procedura
de regularizare a cererii, hotărârea fiind definitivă. Hotărârea se comunică de îndată de la
pronunţare prefectului, secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi
consilierului local declarat ales.

(7) Pronunţarea încheierii judecătoriei, respectiv pronunţarea hotărârii tribunalului se
poate amâna, o singură dată, cel mult 24 de ore, iar termenul pentru motivarea încheierii,
respectiv a hotărârii este de cel mult 48 de ore de la pronunţare.

ART. 115 Renunţarea la mandat înainte de validare
(1) Consilierul local declarat ales poate renunţa la mandat în cel mult 10 zile de la

data
 desfăşurării alegerilor, situaţie în care comunică, în acelaşi termen, sub semnătură, decizia sa
secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

(2) Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale transmite
judecătoriei în a cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală pentru care au avut
loc alegeri şi prefectului declaraţiile semnate de consilierii locali declaraţi aleşi, prevăzuţi la
alin. (1), în termenul prevăzut la art. 114 alin. (4).

Potrivit art. 47 din Legea nr. 334 din 17 iulie 2006 privind finanţarea activităţii partidelor
politice şi a campaniilor electorale, republicată: 

”(1) În termen de 15 zile de la data desfăşurării alegerilor, mandatarii financiari
coordonatori sunt obligaţi să depună la Autoritatea Electorală Permanentă rapoartele
detaliate 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.

(3) Rapoartele prevăzute la alin. (1) şi (2), precum şi cuantumul datoriilor înregistrate
ca urmare a campaniei electorale se publică de Autoritatea Electorală Permanentă în
Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 60 de zile de la publicarea rezultatului
alegerilor.

(4) În situaţia în care la data depunerii raportului detaliat de venituri şi cheltuieli
electorale, candidaţii independenţi sau partidele politice înregistrează datorii, aceştia au
obligaţia să raporteze trimestrial Autorităţii Electorale Permanente stadiul achitării datoriilor
înregistrate în campania electorală până la data achitării integrale a acestora.

(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.”

Conform art. 4 și art. 6 din Legea nr. 115/2015: 
„art. 4 (1) Au dreptul de a fi aleşi consilieri, primari sau preşedinţi ai consiliilor

judeţene cetăţenii cu drept de vot care au împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de
cel puţin 23 de ani, dacă nu le este interzisă asocierea în partide politice, potrivit art. 40 alin.
(3) din Constituţia României, republicată.
    (2) Pot candida numai persoanele care au domiciliul pe teritoriul unităţii
administrativ-teritoriale în care urmează să fie alese.

(....)art. 6
(1) Nu pot alege:
a) debilii sau alienaţii mintal, puşi sub interdicţie;
b) persoanele cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege, pe durata stabilită prin

hotărâre judecătorească definitivă.    
(2) Nu pot fi aleşi:
a) cetăţenii care fac parte din categoriile prevăzute la art. 40 alin. (3) din Constituţia

României, republicată;
b) persoanele care fac parte din categoriile prevăzute la alin. (1), precum şi persoanele

cărora li s-a interzis, prin hotărâre judecătorească definitivă, exercitarea dreptului de a fi
ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice.”

Verificând actele şi lucrările dosarului instanţa constată că au fost respectate dispoziţiile art.
114 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ privind validarea mandatelor de consilier
local, respectiv că s-a făcut dovada faptului că persoanele alese in funcţie, CALARA Alexandru,
HRISTEA Lucian-Napoleon, PETRINA Iustina, JITARU Felix, OPREA Martin,
BAŞCÂNDURĂ Marinică, PATRAŞC Alexandra, CHICEA Valerian, PĂDURARU Paul,
BONCU Petru, HELCIUG Gabriela Liliana şi JUGARU Marian Florin au domiciliul pe
teritoriul unităţii administrativ-teritoriale în care au fost aleşi, nu şi-au pierdut drepturile electorale, nu
şi-au pierdut calitatea de membri ai partidelor politice, nu au renunţat la mandat.  De asemenea
instanţa are în vedere faptul că mandatarul financiar coordonator a depus la Autoritatea Electorală
Permanentă raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor. 

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 Gioseni încheiat la data de 27.09.2020 de către Biroul Local de Circumscripţie nr. 37
Gioseni, declaraţiile de nerenunţare la mandat, constatând ca fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de
O.U.G. 57/2019 şi de Legea nr. 334/2006, în temeiul dispoziţiilor art. 114 din O.U.G. 57/2019



privind Codul administrativ, urmează a valida mandatele următorilor consilieri locali: CALARA
Alexandru, HRISTEA Lucian-Napoleon, PETRINA Iustina, JITARU Felix, OPREA Martin,
BAŞCÂNDURĂ Marinică, PATRAŞC Alexandra, CHICEA Valerian, PĂDURARU Paul,
BONCU Petru, HELCIUG Gabriela Liliana şi JUGARU Marian Florin.

Având în vedere declaraţia de renunţare la mandat, în temeiul art. 115 și art. 114 din OUG
nr. 57/2019, instanţa va dispune invalidarea mandatului de  consilier local al domnului TAMAŞ
Bernadin, candidat pe listele Partidului Naţional Liberal.

Prezenta încheiere se va comunica Prefectului Judeţului Bacău şi Secretarului General al
Unității Administrativ-Teritoriale al comunei Gioseni, consilierilor locali invalidaţi şi celorlalte
persoane interesate.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE

Validează mandatele următorilor consilieri locali declaraţi aleşi pentru Consiliul Local al
Comunei Gioseni:

- CALARA Alexandru - candidat pe listele  Partidului National Liberal
- HRISTEA Lucian-Napoleon - candidat pe listele  Partidului National Liberal
- PETRINA Iustina - candidat pe listele  Partidului National Liberal
- JITARU Felix - candidat pe listele  Partidului National Liberal
- OPREA Martin - candidat pe listele  Partidului National Liberal
- BAŞCÂNDURĂ Marinică - candidat pe listele  Partidului National Liberal
- PATRAŞC Alexandra - candidat pe listele  Partidului Social Democrat
- CHICEA Valerian - candidat pe listele  Partidului Social Democrat
- PĂDURARU Paul - candidat pe listele  Partidului Social Democrat
- BONCU Petru - candidat pe listele  Partidului Social Democrat
- HELCIUG Gabriela Liliana - candidat pe listele  Partidului Social Democrat
- JUGARU Marian Florin - candidat pe listele  Uniunea Salvaţi România
Invalidează mandatul de consilier local al domnului TAMAŞ Bernadin, candidat pe lista

Partidului National Liberal, ca urmare a renunțării la mandat.
Prezenta încheiere se comunică de îndată prefectului şi secretarului general al comunei

Gioseni, acesta din urmă având obligaţia de comunicare potrivit art.114 al 5 din Codul administrativ.
Prezenta încheiere de invalidare este comunicată de îndată şi consilierului local declarat ales

TAMAŞ Bernadin, cu domiciliul în sat Gioseni, str. Principală, nr.203, com. Gioseni, jud. Bacău.
Executorie. 
Cu drept de apel în termen de 3 zile de la comunicare, pentru persoanele interesate, cerere

ce se va depune la Judecătoria Bacău. 
Pronunţată azi, 19.10.2020, prin punerea soluției la dispoziția părților de către grefa

instanței.  

Preşedinte,
Alexandru Popoveniuc

Grefier,



Laura Gorgan
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