
COMUNA RADOV AN 
JUDEŢUl;.DOLJ 

NR. b3l~ /21.10.2020 

PROCES - VERBAL DE AFIŞARE 

Subsemnata, Giubegeanu Cornelia-Emilia, secretar general al UAT Comuna 
Radovan, am procedat la afisarea Încheierii nr.249/2020 a Judecătoriei Băileşti 
privind validarea /invalidarea mandatelor consilierilor locali ai comunei Radovan. 

Afişarea a avut loc la data de 21.10.2020, ora 14,00. 

ilia 



Cod ECLI LCLl:IH);J{)B:\l:2020:03 I .0002·l9 
Dosar nr. 2786il 83/2020 

ROMÂNIA 
.JUDECATORIA BAILESTI 

ÎNCHEIERE nr. 249 
Şedinţu din Camera de consiliu de la 1() Octombrie 20 

Instanta constil'uita din: 
PREŞEDINTE Petrişor Caimac 

Grefier Manuela Becheru 

Pc rol fiind propunerea Secretarului General al UAT Radovan privind 
va I ida real in va I id a rea mandat dor următorilor consi I.ieri local L declaru~î a leşi în Ci rcumscri ptia 
bh.:ctoraln nr.87 Radman:. Petrescu Florian, Constantinescu Mihai, Tecu Stcfon. Preda 
Llcodor. Boeangiu Ghiot"ghita. Ghcrman Alexandru Ioan, Cirstianu Marius Daniel, Cirslianu 
t\urka .ZorL.nn Mirce<1. 

La apelul nominal nu au răspuns petentul şi imima\ii. 
Procedura legal îndeplinită. fără citare. 
S-a făcut referatlfl cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează că s-au depus 

înscrisuri de către Primăria Raclovan , după care 
În conformitate cu dispoziţiile art. 131 Cod pr. civ. raportat la art. 114 aL I din OUG 

57/~019 se constată că Judecătoria Băileşti e te competentă general. material si teritorial să 
.. oluţioncze catwt. după care. instanta reţine cauza spre soluţionare. 

INSTANŢA 

La data de 9. 10.2020. secretarul general al UAT Rudovan a înaintat o adresa în 
vederea validarii / invalidariî mandatelor consilierilor locali declarati alesi, aratan I. totodata. 
ca nu este incident art. 114 Iii. f din OUG 57/2019 privind Codul Administrati . 

A anexat pentru fil:can.: consilier propu5 în vedere validării actele doveditoare pentru 
indcpli11irea nconditiilor prcva/.Ute la alin. 2 lit. a-e ale art . l 14 din OUG 57/2019 privind 

Codul Administrâtiv respecth, act de identitate, certificat de cazier judiciar în original. 
confirmarea preyăzulă la art. 12 al. I din OUG 57i2019 privind Codul Administrativ precum 
şi înscrisuri privind atestarea calităţii de membru al partidului care l-a propus. dov~1<la 
depunerii raportului mandatarului financiar coordonator. declaraţie de nerenunţare la 
manclattd de consilier.iar pentru consilierii locali propuşi în vederea invalidării a anexat 
declaraţie nominală de renunţare la mandatul de consilier. 

De a~cmcnca. la dosar a fost atasat procesul-verbal privind centralizarea voturilor, 

constatarea rc1.ultatului alegerilor si atribuirea mandatelor pentru consiliul local inaintat de 
Biroul Elcl'loral de Circ mscriptic nr. 108 Vartop. 

I.a solicitarea in tantei . la data de 14 .10.2020 Primaria Radovan a mai înaintat 
in -cri!>t1rik pre\'ULute art.114 alin . 2 lit . a-e din OUG 57/2019 pentru consilierii alesi la 

. alegerile locale din 27.09.2020 privind pe parcea Dumitru, Dinu Co ·tel. Boboc Florin <;i 
Piciu Marin . 

Analizanu actele si lucrarile dosarului. instanta retine urmatoarcle: 
Potri-.il art 114 al. 1-4 din OUG 57/2019 privind Codul Administrati\. '' l)Mandatele 

con ·ilierilor locali declaraţi aleşi sunt validate în cel mult 25 de zi le de la data desfoşurării 
a kgeri lor pentru autorităţi le administraţiei publice locale de judecătoria în a cărei rază 
tcri10rială se a flă circumscripţia electorală pentru care au avut loc alegeri. în procedură 
necontencioasă. prin încheiere pronunţată în camera de con iliu. fără a fi aplicabilă procedura 
de regularizare a cererii. 

(2)Mandalul unui consilier local esle validat dacă, Ja data pronunţării încheieriL 



~-... 1;.:1.silierul local declarat ales îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 
o"'p.1'ilJt „ a)arc domiciliul pe teritoriul unită\ii administrativ-teritoriale în care a fost ales. 
~ ve i.t rin actul de identitate în copie; 

\"' )nu şi-a pierdut drepturile electorale, fapt dovedit prin cazierul jucliciar;c)nu şi-a 
alitatea de membru al partidului politic pe lista căruia a fost ales. urmare a demisiei 

1are a excluderii prin hotărârea dellnitivă a forului competent al partidului politic ori 
nn hotiirdrc detinitivă a unei instan~ei judecătoreşti. fapt dovedit prin confirmările prevăzute 

la an. 121 afin. ( 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 linanţarea activită\ii partidelor politice 
şi a campaniilor electorale. fapt dovedit prin depunerea raportului. în condiţiilt: legii;c)nu a 
renunţat la mandat. în condiţiile art. I IS;t)nu a fost ales prin fraudă electorală constatată în 
condi\iile legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. dovedî!ă prin 
do<.'.umentcle privind rezultatele alegerilor înaintate de către biroul electoral de circumscripţie 

judeditorici în a cărei rază teritorială se află circumscriptia electornlă 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 prcv:1zute la prevazute la art. l 14 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 aclministratîv
teritorialc transmite judecătoriei documentele care i-au fost puse la dispoziţie înăuntrul acestui 
termen. precun1 şi o udresă prin care propune validarea consilierilor care au depus 
docu111entelc prevăzute la alin. (2) sau. clupă caz, invalidarea con. ilierilor care nu au depus 

aceste documente. 
(4)Sccrelarul general al unită\ii/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. n)-e) în termen. de 2 zile de la împlinirea termenului prevăzut la alin. (3). in vederea 
validării mandatelor consilierilor locali declaraţi aleşi. 

fn spe1a, instanta constata ca, potrivit procesului-verbal privind ccntrali7.area 
voturilor. constatarea rezultatului alegerilor si atribuirea mandatelor pentru consiliul local 
inaintat de Biroul Electoral de Circumscriptic nr. 87 Radovan, au rost declarati alesi unnatorii 
consilieri locali : Cirstianu Marius Daniel, Cirstianu Aurica ,Zorzon Mircea. Petrescu Florian. 
Constantinescu Mihai, Tecu Stefan, Preda Eleodor. Boeangiu Ghiorghita si Ghennan 
Alexandru Ioan. 

Asa cum rezulta din declaratiilc anatc la dosar. numirii Cirstianu Mariu · Daniel. 
Cirstianu Aurica au renuntat la mandat in termenu! de I O zile prevazut de art. 115 din OlJ 1 

57/2019. iar nurn ilul Zorzon Mircea nu a depus documentele prevazute de art 114 alin. (2) lit. 
a )-e ). 

fn cc ii pri veste pe ceilalti consilieri dcclarati alesi. instanta constata ca acestia 
îndeplinesc conditiile prevazute de ari. 114 al.2 lit .:i-e din OUG 57/20 I 9. asa cum rezulta din 
actele dO\ieditoare depuse la dosar. si m1 au fost alesi prin frauda electorala. 

Prin urmare, avand in vedere considerentele e:>..pu, e. în temeiul art. 114 al. I din OUG 
57/2019. instanta va invalida mandatele consilierilor locali Cirstianu Marius Daniel. Cirstianu 
Aurica si Zorzon lire.ea dcclarati alesi in cadrul Consiliului Local al comunei Radovan. 
urmaml sa validele mandatele urmatorilor consilieri locali declarati ale~i in cadrul Consiliului 
Local al comunei Radovan: Petrescu Florian. Constantinescu Mihai. Tecu St1:fan. Predu 
Eleodor. Bocangiu Ghiorghita si Ghennan Alexandru Ioan. 

ln privinta mandatek>r supleantifor Piciu Marin si Boboc rlorin. instanta va avea in 



\'t'dcn-: dispo.'.'.ili i Ic arl. I 19 din OUG 57 /20 I 9 al.1-5 potrivit carora " Mandatele supleanţilor 
sunt validate de judccătoriu în a drei rată teritorială se află circumscripţia electorală pe__.n-r_ 
care au avut loc alegeri. în procedură necontencioasă. prin încheiere pronunţată în C9f.Ai!QlA:t"lll~ 
consiliu, fără a fi uplicabilft procedura de regularizare a cererii. Validarea mandate ~c 
supleanţilor e realizează în condi\iile arr. 114 alin. (2), cu respectarea prevederii I g 

. ~ 

privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale în situaţia în care consil l ;: 
declarat ales se află în tina dintre următoarele situaţii: "'",..... „ ~-.,..' 

, Oltlr 

a)nu este validni ca urn1nrc a neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 114 alin. (2); 
h )este considerat dcm isionat de drept. potrivit art. I 16 alin. (9). 
(2)În ca1ul prevăzut la alin . ( l) lit. a), mandatele supleanţilor sunt validate în termen de I O 
Lik de la data rf11nânerii Jelinitivc a încheierii Je invalidare a mandatului consilierului local 
declarat ales. 
(3)În cazul pri:văzut la alin. (I) lil. b). mandatele supleanţilor sunt validate în termen de 10 
zile de la comunicarea ~xdinului prefectului prevăzut la art. 118 alin. (5). 
(4)Supkan\ii au obliga\ia transmiterii către secretarul general al unit[iţii/s ubdivi7iunii 
administrativ-teritoriale a documentelor doveditoare pentru fodeplinirea condiţiilor prc\'ăl'utc 
lu art. 114 alin. (3) cu cel puţin 7 Lile înainte de împlinirea termenului prevăwt la alin. (2) sau 
(3). după caz. pentru care li se cliberea.t:ă o confirmare de primire. Termenul pentru 
transmiterea documentelor către sel.'.retarul general al unităţii/s ubdiviziunii administrativ
teritoriale esLc termen de decădere, caz în care secretarul general al unităţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale transmite jLtdecătoriei documentele care i-au fost puse la dispozi1,ie 
înăuntrul acestui termen. precum şi o adresă de informare prin care propune validarea 
supleanţi lor care au depus documentele prevăzute la art. 114 alin. (2) sau. după caz. 
invalidarea supleanţilor care nu au depu aceste documente. 
(5)Sccrclarul general al unilă(ii/subcliviziunii admini. trativ-teritoriale transmite judecătoriei 
documentele dnveditoa1'e pentru îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 114 alin. (2) lil. a)-d) 
cu cel puţin 7 zile înainte de împlinirea termenului prevăzui la alin. \2) , au (3). după cu. 

ln speta. instanla constata ca numitii Cirslianu Marius Daniel. Cirstianu Aurica . au 
rcnuntat ln mandatu I de consi I ier. iar Lor.t:on M in:ca nu a depus documentele pre' azutc de art 
11-+ al.~ lit a-e: astfel c· ace:,ll' mandate urmcaza a ti invalidate. situatie in care e~te incident 
art. 119 al.2 referitor la validarea mandatelor supleantilor in termen de I O zile de la data 
rămânerii definitive a încheierii de invalidare a mandatului cor1silicrului local declarat ales. 

Pentru a putea li valorificat pe calc de actiune. cireptul trebuie sa respecte cerinta de a 

fi actual. adica sa nu !ic supus unui termen sau conditii suspensive. 
ln speta. validarea mandatului supleantilor este supusa conditiei suspensive a 

ramanerii definitive a prezentei încheieri prin care se invalideaza mandatele numitilor 

Cirstianu Marius Daniel, Cirslianu Aurica si Zorzon Mircea. 
Fata de aceste con iderentt!. instanta va respinge ca prematura propunerea de validare 

a mandatelor upleantilor Boboc Florin si Piciu Marin. 
ln temeiul art. 114 al. 5 din OUG 5712019. Prezenta încheiere se va comunica de 

în lată prefectului şi secretarului general al UAT Radovan si consilierilor locali declaraţi aleşi 
carora Ic-au fosL invalidate mandatele. 

PENTRU ACESTF.. MOTIVE, 
ÎN NUMELE LEGII 

DISPUNE: 

I nHilideaLa mandatele consi lkri lor locali Cirstianu Marius Daniel. Cirstianu Aurica si 
Lo1-.w11 Mircea declarati alcsi in cadrul Consiliului Local al comunei Radovan. 

ValideaLa mandalt!le ur111atorilor consilieri locali declarati alesi in cadrul Consiliului 
Local al ClHmrnei Radovan: Petrescu Florian. Constantinescu Mihai, Tecu Stefan. Preda 
Elcodor. Roe:.rngiu Ghiorghita si Gherman Alexandru Ioan. 



Respinge ca prernatura propunerea de validare a mandatelor supleantilor Boboc Florin 

si Piciu Marin. 
Prezenta încheiere se va comunica de îndată prefectului şi secretarului general al Ul\ T 

Radovan si consilierilor locali declaraţi aleşi carora le-au -ft)St invalidate mandatele. 
Cu apel in termen de 3 zile de la comunicare pentru cei interesaţi, apel ce se va depune 

la Judecatoria Bailesti. 
Pronuntata în camera de consiliu azi 16.10.2020. 

PREŞEDINTE 
Petrişor Caimac 

red. CP 
tehnored. MB 
4ex/16.I0.2020 

Grefier 
Manuela Becheru 
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