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Pe rol fiind soluționarea cererii formulată de petentul UAT Com. Bălăbănești având ca
obiect validare mandat consilier.
Fără citarea părţilor.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care:
INSTANŢA
Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele:
Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Târgu Bujor la data de 05.10.2020 sub nr.
1754/316/2020 petentul UAT com. Bălăbănești prin Secretarul General al comunei Bălăbănești
a solicitat validarea mandatelor următorilor consilieri locali declarați aleși la alegerile locale
desfășurate în data de 27.09.2020: Balaban Constantin, Ifrim Ioan, Codreanu Dorin, Morun
Lenuța, Mihai Viorel, Balaban Ioan, membri ai Partidului PSD Organizația Județeană Galați,
Angheluță Petrișor, Crap Mariana, Angheluță Cornelia și Ciucă Vasile, membri ai Partidului
PNL.
În fapt, a arătat că sunt îndeplinite cumulativ condițiile stabilite prin OUG nr. 57/2019.
În drept au fost invocate condițiile art. 114 alin. 10 și art. 121 alin. 1 din OUG nr.
57/2019.
În susținerea cererii a depus la dosar înscrisuri
Analizând și coroborând materialul probator administrat în prezenta cauză, instanța
reține următoarele:
Potrivit art. 114 alin. 1 din OUG nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ: „(1)
Mandatele consilierilor locali declarați aleși sunt validate în cel mult 25 de zile de la data
desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale de judecătoria în a cărei
rază teritorială se află circumscripția electorală pentru care au avut loc alegeri, în procedură
necontencioasă, prin încheiere pronunțată în camera de consiliu, fără a fi aplicabilă procedura
de regularizare a cererii.”
În referire la condițiile ce se impun a fi îndeplinite în vederea validării mandatului unui
consilier local, se reține că potrivit art. 114 alin. 2 din Codul administrativ: „Mandatul unui
consilier local este validat dacă, la data pronunțării încheierii, consilierul local declarat ales
îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
a) are domiciliul pe teritoriul unității administrativ-teritoriale în care a fost ales, dovedit
prin actul de identitate în copie;

b) nu și-a pierdut drepturile electorale, fapt dovedit prin cazierul judiciar;
c) nu și-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 instanței judecătorești, fapt dovedit prin
confirmările prevăzute la art. 121 alin. (1) sau prin hotărâre definitivă a instanței judecătorești,
după caz;
d) mandatarul financiar coordonator a depus raportul detaliat al veniturilor și
cheltuielilor electorale în conformitate cu prevederile legii privind finanțarea activității
partidelor politice și a campaniilor electorale, fapt dovedit prin depunerea raportului, în
condițiile legii;
e) nu a renunțat la mandat, în condițiile art. 115;
f) nu a fost ales prin fraudă electorală constatată în condițiile legii privind alegerea
autorităților administrației publice locale, dovedită prin documentele privind rezultatele
alegerilor înaintate de către biroul electoral de circumscripție judecătoriei în a cărei rază
teritorială se află circumscripția electorală pentru care au fost desfășurate alegeri.”
Instanța va invalida mandatul de consilieri locali al domnului Ciocan Marius, ca urmare
a declaraţiei de renunţare
Instanța reține că în cauză au fost depuse înscrisurile din care reiese îndeplinirea
cumulativă a condițiilor menționate anterior, respectiv copiile cărților de identitate, certificatele
de cazier judiciar, adeverințe eliberate de partid din care reiese că sunt membri al filialei
partidului, declarații din care reiese că nu au renunțat la mandatul de consilier local atribuit,
procesul-verbal privind predarea documentelor către AEP, raportul privind veniturile și
cheltuielile electorale (file 5-14), astfel că cererea urmează a fi admisă în ceea ce privește
validarea mandatelor de consilieri locali: Balaban Constantin, Ifrim Ioan, Codreanu Dorin,
Morun Lenuța, Mihai Viorel, Balaban Ioan, membri ai Partidului PSD Organizația Județeană
Galați, Angheluță Petrișor, Crap Mariana, Angheluță Cornelia și Ciucă Vasile, membri ai
Partidului PNL, ca urmare a alegerilor locale din data de 27.09.2020.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII
DISPUNE:
În baza art. 114 alin. (1) din O.U.G. nr.57/2019 actualizată, validează mandatele
următorilor consilieri locali ce intră în componenţa Consiliul local al Comunei Bălăbănești:
Balaban Constantin, Ifrim Ioan, Codreanu Dorin, Morun Lenuța, Mihai Viorel, Balaban Ioan,
Angheluță Petrișor, Crap Mariana, Angheluță Cornelia și Ciucă Vasile, ce au fost declaraţi
aleși prin certificatul doveditor pentru atribuirea mandatelor de consilieri locali în Consiliul
local al Comunei Bălăbănești.
Invalidează, ca urmare a declaraţiei de renunţare, mandatul domnului Ciocan Marius.
Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului Județului Galați și Secretarului General al
Comunei Bălăbănești și persoanelor pentru care s-a invalidat mandatul.
Cu drept de apel în termen de 3 zile de la comunicare către persoanele interesate. Cererea
de apel se va depune la Judecătoria Tîrgu Bujor.
Pronunţată astăzi, 20.10.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea
grefei instanţei.
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