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Validare mandate consilieri locali
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$edinfa Camerei de consiliu din2l|0.2020
Instanla constituitd din:
Pregedinte - Anca Lucia Nistor
Grefier * Delia Otilia Pdun-Carp

Elena Filip.

Parchetul de pe lAngd Judecdtoria Brcazeste reprezentat de procuror rCamelia

Pe rol se afld solulionarea cererii privind validarea mandatelor consilierilor
locali alegi pentru oraqul Bicaz judef Neam!.
Fdrd citarea pdrfilor.
S-a ftcut referatul cauzei de c6tre grefier, dupd care,
InstanJa constatd cd s-au publicat in Monitorul oficial rapoartele cheltuielilor
electorale pentru PNL, parlidele ce alcdtuiesc Alianla Electorald pentru bi"ur 2020 qi anume
Partidul Libertate Unitate qi Solidaritate, Uniunea Salvali Romania USR pRO
lS^? li lpU,
ROMANIA, conform Monitoarelor oficiale ?n extras, atagate la dosar.
Instanla constatd cd s-a solicitat de cdtre secretarul general al Prim6riei oraqului
Bicaz invalidarea domnului S6l6gean Nicolae, care a fost ales primar, s-au depus documentele
solicitate la termenul anterior.
Constatdnd ci s-a solicitat de cdtre Secretarul general al Primdriei oraqului
Brcaz validarea supleantului, insd conform ar1. 1 I 8 qi 1 19 an OUC 57 l20:Ig, instanJa invocd
prematuritatea cererii de validare a supleantului.
Reprezentantul Ministerului Public este de acord.
Instan{a constatd prematuritatea cererii de validare a supleantului conform aft.
118 qi 119 din ouc s7t20r9.
Nemafiind cereri de solufionat qi exceplii de invocat, instan{a acordii cuvdntul
asupra fondului.
Reprezentantul Ministerului Public constatd cd sunt indeolinite condiliile
prevdzute de lege, motiv pentru care solicitd validarea mandatelor de consilieri.
De asemenea,
solicitd qi sd se ia act de cererea de invalidare a domnului Sdldgean Nicolae.
Instanla constat[ cd au fost ldmurite toate imprejurdrile de fapt terrLeiurile de
Ei
drept ale cauzei qi o reline pentru deliberare qi pronunfare.

INSTANTA,
Se constatd investitd potrivit prevederilor art. 114 din OUG 5712019 privind
Codul administrativ
Astfel, pe rolul Judecdtoriet Bicaz, s-a inregistrat dosarul nr. i510/1gg12020
din data de29.09.2020, privind validarea mandatelor consi-lierilor locali aleqi pentru
Oraqul
Bicaz,jude! Neamf.
Instanla constatd depus procesul-verbal privin d, centrahzarea voturilor intocmit
pentru circumscriplia electorald nr. 3 Bicaz constatire a rezultatului
,
alegerilor gi atribuirea

mandatelor pentru consiliul local

al

Oraqului Bicaz, judelul Neam{(f. 5-16), precum gi

g1o_cegeleverbale pentrusecliiledevotarenr. 119, r20, 12r,r22, 123', 124,r25,726,727,
128 (f. 17-36).
De asemenea, se constatd cd procesul-verbal conline numdrul total de
2g3g
voturi valabil exprimate, din care 133 voturipentru Partidul Migcarea rofrrtara,
253 voturi
pentru Uniunea Salvali Romdnia, 957 voturi pentru Partidul
Nalional Liferal 221

,

voturt

pentru Partidul PRO Rom6nia, 69 voturi pentru Parlidul Alianla Liberalilor
qi Democralilor,
273 votuti pentru Partidul Libertate, Unitate gi Solidaritate, 800 voturi pentru Alianla
Electorald ,,Alianfa pentru Bicaz 2020", i32 voturi pentru candidatul independent Matei
Neculai Victor.
Apoi, conform ART. 100 din Legea II5120I5:
(I) Pentru repartizarea mandatelor de consilier, biroul electoral de
circumscrip{ie stabileste pragul electoral al circumscrip{iei, reprezentdnd 5% din numdrul
total al voturilor valabil exprimate fn circumscriplia respectivi. in cazul alianlelor politice
sau alianlelor electorale, la pragul de 5% se adaugd pentru al doilea membru al atiaitrei
2%.
Pentru alianlele cu cel pulin 3 membri, pragul electoral este de go%.
(2) Pragul electoral este egal cu numdrul tntreg,
Jdrd zecimale, nerotunjit,
rezultat din tnmullirea punctelor procentuale stabilite conform ittr. (t) cu numdrul total al
v o tur i I o r v al ab il expr im at e tntr - o c ir cums cr ipli e e I e ct or al
d.
(3) Repartizarea mandatelor se face avdndu-se tn vedere numai partidele
politice, organizaliile cetdlenilor aparlindnd minoritdlitor nalionale, alianlele pilttlce
Sf
alianlele electorale iare au tntrunit pragul electoral prevdzut la alin. (1)
Ei-candidaiii
independenli care au intrunit coeficientul electoral prevdzut la alin. (4) lit. a).;'
Aqadar, la pct. 92 s-au relinut parlidele politice, organiza[rile cetd]enilor
aparfinAnd minoritalilor nalionale, alianlele politice gi alianlele electorale care au intrunit
pragul electoral, iar la pct. 96 qi g.7 s-a stabilit numdrul de mandate ce revine fiecdrei liste decandidali, conform art. 100 alin. 4 lit. a gi c din Legea II5l20l5, stabilindu-se urmdtorii
candidali aleqi:
i. Matasd. Iulian-Traian din partea Partidului Na{ional Liberal
2. Istrate MihAitA din partea partidului Nalional Liberal
3. Mdrdscu Claudiu-Constantin din partea Partidului Nalional Liberal
4. Rogin Andrei din partea partidului Nalional Liberal
5. Postolache Adrian din partea Partidului NaJional Liberal
6. Comonitd Brinduqa Mihaela din partea Parlidului National Liberal
7. Sdldgean Nicolae din partea Alianlei Electorale ,,Alian{a pentru Bicaz
202,0"

8. Apopei Mihai din partea Aliantei Electorale ,,Alian{a pentru Brcaz2020"
9. Luca Cristinel din partea Alian{ei Electorale ,,Alian{a pentru Bicaz202010. Budacd Florica din partea Alianlei Electorale ,,Alian{a pentru Bicaz2020"

ll.Apetroei Mihaela din partea Alianlei Electorale ,,Alian{a pentru Bicaz
2020,,
12. Surdu Pavel-Rdzvan din partea Partidului Libertate, Unitate qi Solidaritate
13.

Filiufa Bogdan-Nicolae din pafiea partidului Libertate, Unitate

si

Solidaritate
14. Sdpunaru Adrian din partea Uniunii Salvali Rom6nia
15. Pintilie Petru-Tomicd din parteapartidului pRo Rom6nia
Instanla constatd cd, in conformitate cu dispozi\ille art. ll4 alit.2 din OUG
5112019, condiliile cerute pentru validarea mandatului de consilier local sunt urmdtoarele:

"(2) Mandatul unui consilier local este validat dacd, la data pronun{drii

fncheierii, consilierul local declarat ales tndeplineqte cumulativ urmdtoarele condiyii:
a) are domiciliul pe teritoriul unitdlii administrativ-teritoriale in care a
fost
ales, dovedit prin actul de identitate tn copie;
b) nu qi-a pierdut drepturile electorale, fapt dovedit prin cazieruljudiciar;
c) nu Ei-a pierdut calitatea de membru al partidului politic pe lista cdruia a
ales,
urmare
a d,emisiei sau urmare a excluderii prin hotdrdrea definitivir a forului
fost
competent al partidului politic ori prin hotdrdre definitivd a unei instanlei judecdtoreSti,
fapt
dovedit prin confirmdrile prevdzute la art. l2l alin. (1) sau prin hotdrdre definitia- a
inst anlei j ude cdtor e E ti, dup d c az ;
d) mandatarul financiar coordonator a depus raportul detaliat al veniturilor
qi cheltuielilor electoryle in conformitate cu prevederile tegii privind finanlarea activitd{ii

partidelor politice Si a campaniilor electorale, fapt dovedit prin depunerea raportului, fn
condiliile legii;
e) nu a renunlat Ia mandat, in conditriile art. I I5;
fl ,u a fost ales prin fraudd electorald constatatd in condiyiile legii privind
alegerea autoritdlilor administraliei pubtice locale, doveditd prin docu*rrtul,l, privind
rezultatele alegerilor tnaintate de cdtre biroul electoral de circumscriplie judecd,roriei tn a
cdrei razd teritoriald se afld circumscriplia electorald pentru cari au fost dles/dSurate
alegeri."
Conform inscrisurilor depuse la dosar, instanla constantd cd pentru parle din
candidalii declarali admiqi sunt indeplinite condiliile cerute de lege, resplctiv aieqtia au
domiciliul pe raza UAT Bicaz, cazierul judiciar din care rezultd, cd nu sunt inscriqi cu
menfiuni, au calitatea de membri al partidului politic de pe lista cdrora au fost alegi nu au
,
renun{at la mandat. In ceea ce priveqte faptul cd nu au fost alegi prin frauda electorald,
instanla constatd indeplinitd qi aceastd condilie, a$a cum rezultd din procesul verbal de
centralizare a voturilor intocmit de BEC nr. 3 Bicaz.
InstanJa reJine cd textul ar1. 114 alin. 2 lit. d, din OUG 51l20lg impune
verificarea prealabild a indeplinirii prevederilor art. 47 alin. 1 din Legea nr.33412006, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare potrivit cdrora ,,(1) in termen ie 15 zile c{e la data
deffisurdrii alegerilor, mandatarii financiari coordonatori sunt obtigali sd tlepund la
Autoritatea Electorald Permanentd rapoartele detaliate ale venituri/or
Si chreltuielilor
electorale ale partidelor politice, alianlelor politice, aliantrelor electorale, orgonizaliilor
cetdlenilor romdni aparlindnd minoritdlilor nalionale $i ale candidatrilor in-d,ependenli,
precum Ei cuantumul datoriilor inregistrate ca urmare a campaniei, tnsolite de d,iclarayiile
prevdzute la art. 28 alin. (13).
Apoi, conform alin.2 si 3 art. 47 dinl,egea 33412006:
"(2) Autoritatea Electorald Permanentd asigurd aducerea la cunoStinld
publicd a listei partidelor politice, alianlelor politice, aliantrilor electorale, orgttniza[iilor
cetd{enilor romdni apar{indnd minoritdlilor nalionale
si a candidalilor independintri caie au
depus rapoartele detaliate ale veniturilor si cheltuielilor electoralr, p, *ldrurd c:e acestea
sunt depuse, prin publicdri succesive in Monitorut Oficial al Romdniei, partea L
(3) Rapoartele prevdzute la alin. (t) $i (2), precum
Si cuantumul datoriilor
tnregistrate ca urmare a campaniei electorale se publicir de Autoritatea lTlectorald
Permanentd tn Monitorul Oficial al Romdniei, Partea I, ln termen de 60 de zile de la
publicarea rezultatului alegerilor.,,
Instan{a constatd cd", la dosarul cauzei a fost depusd cererea de relun}are la
mandatul de consilier local din partea dlui Sdldgean Nicolae, urmAnd ca pentru acesta
sd se
dispund invalidarea mandatului, conform art 115 alin. 1 din OUG -5712019, nefiind
indeplinitd condi{ia prevdzutd,la art. ll4 alin.2rit. e din ouG 57120rg.
Partidele politice au depus raportul cheltuielilor electorale efectuate, ce a fost
publicat in Monitorul Oficial m. 913107.10.2020 pentru pNL, Monitorul Oficial
nr'9l2107.10.2020 pentru Partidul Puterii Umaniste gi Monitorul Oficial nr.
919/018.10.2020
pentru PSD, partide ce au alcdtuit Alianla pentru Bicaz 2020, Monitorul
Oficial nr.
925/09'10.2020 pentru PLUS, Monitorul Oficial nr. 925109.10.2020 pentru
USR gi pentru
PRO Romdnia.

Deqi la dosarul cauzei s-a depus qi dosarul supleantului Bulai Dsniel,
din
partea PSD, instanla va respinge ca prematur introdusd
aceasta cerere, intrucat validarea
supleanlilor de cdtre instanld se face doar in anumite cazuri qi dupd
trecerea a 10 zile de la
rdmAnerea definitivd a hotdrArii de invalidare a altor consilieri
aleqi, dupd cum se arutd, in
ART. 119 din OUG 57120t9:
"Validsrea mandatelor supleanlilor in cadrul procedurii de con,stituire

consiliului local

u

(I) Mandatele supleanlilor sunt validate de judecdtoria tn a ctirei razd
teritoriald se afld circumscrip{ia electorald pentru care au avut
loc alegeri, tn procedurd
necontencioasd, prin tncheiere pronunratd tn camera
de consiriu, faia a fi apricabild

procedura de regularizare a cererii. Validarea mandatelor supleanlilor
se realizeazd tn
conditriile art. Il4 alin. (2), cu respectarea prevederilor legii pit ird olrgerea
autoritdlilor
administra{iei publice locale in situalia tn care consilierul locil declarat"ales se afld
fn

una
dintr e urmdto ar ele situatii
a) nu este validat cQ urmare a netndeplinirii condiliilor prevdzute la art. I I4
alin. (2);
b) este considerat demisionat de drept, potrivit art. I l6 alin. (9).
q k cazul prevdzut la alin. (t) tit. a), morrlotrtn *pteantriior sunt validate
in termen de I0 zile de la data rdmdnerii definitive a tncheierii de iivatiiare a mandatului
consilierului local declarat ales.
(3) in cazul prevdzut la alin. (t) tit. b), mandatele supleanlilor sunt validate
in termen de I0 zile de la comunicarea ordinului prefectului prevdzut la art. I I8 alin. (5). "
De asemenea, instanfa aminteqte qi dispoziliile ART. 118 din OUG 57120Ig,
conform cdruia doar in baza ordinului prefectului , rlat in anumite situalii se poate proceda la
,
validarea supleanlilor:
"Declarsrea consiliului local ca legal constituit
(l) Consiliul local este legal constituit dacd numdrul consilierilor locali
care au depus jurdmdntul tn conditriile art. I 16 atin. (5) - (7) este mai mare decdt primul
numdr natural strict mai mare decdt jumdtate din numdrul membrilor consiliului local,
stabilit potrivit art. I I2.
;

primei

Sedinle
doua, dupd caz.

(2) Data constituirii consiliului local este consideratd data deffisurdrii
privind ceremonia de constituire a consiliului local, respectiv a celei de a

(3) in termen de 3 zile de la data constituirii consiliului local, in conditriile
alin. (2), prefectul emite un ordin privind constatarea tndeplinirii condigiilor legati de
constituire a consiliului local, care se comunicd secretarului general al unitdlii/subdiviziunii
administrativ-teritoriale Si se aduce la cunoStinld pubticd.
ft) In situalia fn care consiliul local nu este legal constituit in conditriile
alin. (l), in termen de 3 zile de la tmplinirea termenului prevdzut la art. I I6 alin. (6) prefectul
emite un ordin privind constatarea neindeplinirii conditriilor legale de constituire a consiliului
local, in care se menlioneazd motivele neconstituirii acestuia.
(5) Ordinul prefectului prevdzut lu alin. (3), respectiv alin. (4) prevede,
dacd este cazal, Si situaliile tn care este necesurd validareu mundutelor supieanlilor.
Ordinul prefectului care cuprinde situaliile in cure este necesard vulidarea mandatelor
supleanlilor se comlnnicd iudecdtoriei tn a cdrei razd teritoriald se ufld circumscriplia
electorald pentru care au avut loc ulegeri, partidelor politice gi organizaliilor cetdtreiilor
aparlindnd minoritdtrilor nalionale care au propus cundiduli Si secretarului general al
unitdlii/s u b divizi unii admin is tr stiv-te rito r ia \e.,,
Avdnd in vedere indeplinirea cerin{elor prevdzute de textele de lege mai sus
citate, astfel cum reiese din cuprinsul Monitoarelor Oficiale ataqate la dosar in temeiul art.
,
114 din OUG 5712019 , coroborat cu art.4 drn Legea nr. 11512015 republicatd, instanla va
proceda la validarea mandatului consilierilor locali aleqi ai Oraqului Biciz,judelul Neam1.

PENTRU ACESTE MOTIVE.
iN NunnnLE LEGu

HorARAgrB:
Invalideazd mandatul pentru funclia de consilier local a dlui Sdldgean Nicolae
din partea Alianlei Electorale ,,Alian(a pentru Bicaz2020,,.
Respinge ca prematur introdusd cererea de validare a supleantului Bulai
Daniel din partea PSD.

Valideazfl alegerea in Circumscrip]ia electorald rc. 3 Bicaz judef Neamt a
urmdtorilor candidaJi alegi pentru funclia de consilier local in cadrul Oragului Bicaz,ludelul
Neam{:
1.

2.
a

J.

4.
5.

6.
8.
9.
10.
11.

Matasd Iulian-Traian din partea Partidului NaJional Liberal
Istrate MihAitA din partea Partidului Na{ional Liberal
Mdrdscu claudiu-constantin din partea Partidului National Liberal
Rogin Andrei din partea Partidului Nalional Liberal
Postolache Adrian din partea Partidului NaJional Liberal
comonitd Br?nduqa Mihaela din partea partidului Nalional Liberal
Apopei Mihai din partea Aliantei Electorale ,,Alian{a pentru Bicaz2020.
Luca cristinel din parteaAlian{ei Electorale ,,Alianfa pentru Bicaz2020,'
Budacd Florica din partea Aliantei Electorale ,,Aliania pentru Bicaz2020.
Apetroei Mihaela din partea Alianlei Electorale ,,Alian1a pentru Bicaz
2020"
Surdu Pavel-Rdzvan din parteaPartidului Libertate, Unitate qi Solidaritate

12. Filiu{d Bogdan-Nicolae din partea partidului Libertate,
Solidaritate
13. Sdpunaru Adrian din partea Uniunii Salvati Rom6nia
14. Pintilie Petru-Tomicd din parteaPartidului pRO Rom6nia

unitate

qi

Dispune comunicarea prezentei incheieri Institu{iei Prefectului Jude{ulrui Neam!
,
secretarului general al unitdtii/subdivizirinii administrativ-teritoriale Bicaz, gi consilierului
local invalidat.
Conform art. ll4 alin. 6 din OUG 5712019, cu apel in termen de 3 zile de la
comunicare . cererea de apel se va depune la Judecdtoria Bicaz.
lt:lyJqt4--prin punerea solu{iei la dispozilia pd4ilor prin intermefiul grefei
instanlei.
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