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Şedinţa din Camera de consiliu de la 02 Noiembrie 2020 
Instanta constituita din: 

PREŞEDINTE Petrişor Caimac 
Grefier Manuela Becheru 

Pe rol fiind propunerea Secretarului General al UAT Radovan privind validarea 
mandatelor numitilor Piciu Marin ,Saniea Leonard Cristian si Boboc Florin, supleanti ai 
consilierilor alesi în cadrul Consiliului Local al comunei Radovan. 

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

înscrisuri de către Primăria Corn. Galicea Mare, după care 
În conformitate cu dispoziţiile art. 131 Cod pr. civ. raportat la art. 119 din OUG 

57/2019 se constată că Judecătoria Băileşti este competentă general, material si teritorial să 

soluţioneze cauza, după care, instanţa reţine cauza spre soluţionare. 

INSTANŢA 

La data de 29. l 0.2020, in conformitate cu art.114 si art.119 din Codul Administrativ, 
secretarul general al UAT Radovan a înaintat documentele in vederea validarii mandatelor 
numitilor Piciu Marin ,Saniea Leonard Cristian si Boboc Florin, supleanti ai consilierilor 

alesi in cadrul Consiliului Local al comunei Radovan 
A anexat Ordinul Prefectului Jud . Dolj nr. 509/26.10.2020 privind constatarea 

îndeplinirii conditiilor legale de constituire a Consiliului local al comunei Radovan jud . 
Dolj si actele doveditoare pentru fiecare supleant propus in vederea validării respectiv 
respectiv acte de identitate, certificate de cazier judiciar, înscrisuri privind atestarea calităţii 

de membru al partidului care 1-a propus, dovada depunerii raporttului de venituri si cheltuieli 
electorale . 

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele: 
Potrivit art. 119 din OUG 57/2019 privinf Codul Administrativ, "l)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 se realizează în condiţiile art. 114 alin. (2), cu respectarea 
prevederilor legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale în situa~ia în care 
consilierul local declarat ales se află în una dintre următoarele situaţii: 
a)nu este validat ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 114 alin. (2) ; 
b)este considerat demisionat de drept, potrivit art. 116 alin. (9). 
(2)În cazul prevăzut la alin. (I) lit. a), mandatele supleanţilor sunt validate în termen de 10 
zile de la data rămânerii definitive a încheierii de invalidare a mandatului consilierului local 
declarat ales. 
(3)În cazul prevăzut la alin. (I) lit. b), mandatele supleanţilor sunt validate în termen de 10 
zile de la comunicarea ordinului prefectului prevăzut la art. 118 alin. (5). 
(4)Supleanţii au obligaţia transmiterii către secretarul general al unităţii/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. Termenul 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 termen, precum şi o adresă de informare prin care propune validarea 
supleanţilor care au depus documentele prevăzute 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 pentru 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 depune jurământul 
în a doua şedinţă privind ceremonia de constituire a consiliului local prevăzută 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 aplic~ fo mod corespunzător. 
De asemenea, conform art. 114 al.2 din OUG 57/2019, "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. 11 S;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. 

ln speta, instanta constata ca sunt incidente dispozitiile art. 119 al. I lit. a. avand in 
vedere ca numitilor Cirstianu Marius Daniel, Cirstianu Aurica si Zorzon Mircea, ,le-au fost 
invalidate de catre instanta mandatele de consilieri declarati alesi in cadrul Consiliului local 
Radovan. 

Asa cum rezulta din procesul verbal privind centralizarea voturilor. constatarea 
rezultatului alegerilor si atribuirea mandatelor pentru consiliul local inaintat de Biroul 
Electoral de Circumscriptie nr. 87 Radovan, potrivit listei supleantilor pentru functia de 
consilier local, primii supleanti ai consilierilor locali declarati alesi din partea PSD si PNL 
sunt Piciu Marin, Saniea Leonard Cristian si Boboc Florin. 

Instanta constata ca acestia indeplinesc conditiile prevazute de art. 114 al.2 lit a-e din 
OUG 57/2019, asa cum rezulta din actele doveditoare depuse la dosar.sinu au fost alesi prin 
frauda electorala. 
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Prin urmare, avand in vedere considerentele expuse,instanta va admite propunerea 
secretarului general al UAT Radovan , urmand sa valideze mandatele numitilor Piciu Marin, 
Saniea Leonard Cristian si Boboc Florin, supleanti ai consilierilor alesi in cadrul Consiliului 
Local al comunei Radovan. 

PENTRU ACESTE MOTIVE, 
ÎN NUMELE LEGII 

DISPUNE: 

Admite propunerea secretarului general al UAT Radovan 
Valideaza mandatul numitilor Piciu Marin ,Saniea Leonard Cristian si Boboc Florin , 

supleant al consilierilor alesi in cadrul Consiliului Local al comunei Radovan. 
Prezenta incheiere se va comunica de îndată prefectului şi secretarului general al UA T 

Radovan. 
Cu apel in termen de 3 zile de la comunicare pentru cei interesaţi, apel ce se va 

depune la Judecatoria Bailesti. 
Pronuntata in camera de consiliu azi 2.11.2020. 

PREŞEDINTE 

Petrişor Caimac 

red. CP 
tehnored.MB 
4ex/3. I 1.2020 
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Grefier 
Manuela Becheru 



COMUNA RADOV AN 
JUDEŢUL DOLJ 
NR.2465/09 .11.2020 

PROCES - VERBAL DE AFIŞARE 

Subsemnata, Giubegeanu Cornelia-Emilia, secretar general al UAT Comuna 
Radovan, am procedat la afisarea Încheierii nr.279/2020 a Judecătoriei Băileşti 
privind validarea mandatelor supleantilor consilierilor locali ai comunei Radovan. 

Afişarea a avut loc la data de 09 .11.2020, ora 11,00. 
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