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SENTINTA CJVILĂ Nt. 91/2020
Şedinţa Camerei de Consilin din 12 Octombrie 2020
Completul compus din:
Preşedinte: Cliiş Dw’-Adrian
Grejier: Chiş-Petrule Enzi(ia
S-a luat în examinare cererea privind invalidarea mandatului de consilier judeţean a d-lui
Ciunt lonel înaintată de Secretarul general al judeţului, cu adresa de corespondenţă în Zalău,
Piaţa I Decembrie 1918, nr. 11, judeţul Sălaj în dosarul nr. 1049/84/2020, având ca obiect
validare man dat consilier invalidare mandat consilierjudefean.
La apelul nominal Mcut în camera de consiliu, nu se prezintă nimeni.
Procedura este îndeplinită rară citarea părţilor, potrivit dispoziţiilor art. 532 aim. 1 Cod
procedură civilă.
S-a f~cut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei faptul că
pricina se aIlä la primul Ĺermen de judecaLä, dupä care:
Tribunalul, din oficiu, procedând la verificarea competenţei, în temeiul dispoziţiilor art.
131 şi art. 529 aim. 1 NCPC, constată că raportat la prevederile art. art. 95, pct. 1 NCPC
coroborat Cu art. 114, aIm. 1 şi art. 172 din Ordonanţa de Urgenţă a Ciuvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, este competent general, material şi teritorial în judecarea prezentei
cauze.
In temeiul art. 238 Cod procedură civilă instanţa estimea.ză durata cercetării procesului ca
fund acest termen de judecată.
Instanţa în temeiul art. 258 Cod procedură civilă încuviinţează înscrisurile de la dosar şi
nefuind alte cereri, instanţa hi temeiul art. 394 Cod de procedură civilă, închide dezbaterile şi
reţine cauza în pronunţare.
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TRIBUNALUL
Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Sălaj la data de 08.10.2020, secretarul
general al judeţului Sălaj a înaintat declaraţia domnului CIUNT IONEL, consilier judeţean ales
pe listele Partidului Social Democrat în ui-ma alegerilor locale din data de 27.09.2020, de
renunţare la mandat înainte de validare.
A solicitat invalidarea mandatului de consilier judeţean având în vedere faptul că
la data de 05.10.2020 sub nr. 14016, a fost înregistrată declaraţia de renunţare Ia mandat
înainte de validare în aplicarea prevederilor art. 115 raportate Ia prevederile art. 114
alin.(2) lit. e) din OUG nr.57/2019, cu completările şi modificările ulterioare.
Totodată, calitatea de membru al partidului politic, alianţei electorale sau
organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale este confirmată sub senmătura
persoanelor din cadrul conducerilor acestora prin adresa nr. 13883 din 01.10.2020,
transmisă secretarului general al jude~lui în termenul de 3 zile de la încheierea. de către
biroul electoral de circurnscripţie, in condiţiile legii privind alegerea autorităţilor
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administraţiei publice locale, a procesului-verbal privind constaĹarea rezullalului
alegerilor şi atribuirea mandatelor conform prevederilor art.121 alin.(l) lita) din OUG
nr.57/2019, cu completările şi modificările ulterioare.
A propus aplicarea prevederilor legale în materia invalidării mandatelor
consilierilor judeţeni declaraţi aleşi şi comunicarea încheierii de invalidare a mandatului
de consilier judeţean în conformitate en prevederile art. 172 raportate la prevederile
art.115 coroborate cu cele ale art.114 alin.(2) lit.e) din OUG rir.5712019, cu completările
şi modificările ulterioare.
A mai învederat instanţei că pe baza acestei încheieri va Ii demarată procedura de
validare a mandatelor supleanţilor în cadrul procedurii de constituire a consiliului
judeţean în conformitate cu prevederile art,172 raportate Ia prevederile art.1 19 din OUG
nr.5’//2019, cu completärile şi modificările ulterioare.
In probaţiune, s-a administrat proba cu înscrisuri.
Analizând actele şi Iucrările dosarului, instanţa reţinc următoarele:
In fapt, se constată că domnul Ciunt lonel ales din partea PSD la alegerile locale din
27.09.2020 a depus la data de 05.10.2020 la secretarul general judeţului declaraţia de renunţare
înainte de validare la mandatul de consilier ] udeţean, declaraţie înregistrată sub in.
14016/05.10.2020 (Ł4).
Astfel cum rezultă din Procesul verbal încheiat de Biroul electoral privind centralizarea
voturilor, eonstatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatelor pentru Consiliul Judeţan la
alegerile locale din data de 27 septembrie 2020 (f.7-l7), doirmul Ciunt lonel a fost declarat ales
în funcţia dc consilicrjudcţcan pc listclc Partidului Social Democrat.
In drept, confowt pttvederilor an. 114 ditL OIJG 57/20l49privind (7odul aclminislraĺiv,
,, (1) Mandatele consilierilor beau declaraţi aleşi sunt validate En eel inult 25 de zile de la data
desjăşurării alegerilor pentru autorităţile administrajiei publice locale dejudecătoria En a cărei
rază teritorială se aJlă circumscripţia electorală pentru care au avut bc alegeri. fără a
aplicabilă procedura de regularizare a cereril.
(2) Mandatul unni consilier local este validat dacă, la data pronunţării încheierii, cons ilierul
local deelarat ales îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) are domiciliul pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale ín care afost ales, dovedit prin
actul de identitate En copie;
b) tin şi-a pierdut drepturile electorale, fapt dovedit prin cazieruljudiciar;
c) tin şi-a pierdut calitatea de membru al partidului politic pe lista căruia a fost ales, urmare
a demisiei san urmare a excluderii prin hotărârea dejinitivă a forului competent al partidului
politic on pnin hotăráre deJinitivă a unei instanţei judecătoreşti, fapt dovedit prin conjirmănile
prevăzute la an’. 12! aIm. (1) san prin hotărâre dejinitivă a instanţeijudecătoreşti, după caz;
d) mandatarul Jinanciar coordonator a depus raportul detaliat al venitunilor şi cheltuielilor
electorale En conformitate en prevedenile legii privindJinanţarea activităţii partidebor politice şi
a campaniilor electorale, fapt dovedit prin depunerea raportului, En condiţiile legii;
e) tin a renunţat Ia mandat, En condiţiile art. 115;
‚f) tin a fost ales prin #audă electorală constatată în condiţiile legii privind alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale, dovedită prin documentele privind rezultatele
alegeribor Enaintate de către biroul electoral de circumscripţie judecătoriei în a cărei rază
teritorială se aJlă circumscripţia electorală pentru care aufost desjäşurate alegeni.
(3) Consilierii locali declaraţi aleşi au obligaţia transmiterii către secretarul general al
unităţiiĺsubdiviziunui administrativ-teritoriale a documentebor doveditoare pentru Endeplmnirea
condiţiilor prevăzute la alin. (2) lit, a) e) în eel malt 15 zile de Ia data desfaşurării alegerilor,
pentru care li se eliberează o con,firmare de prim ire. Termenul de 15 zile este termen de
decădere, caz En care secretarul general al unităţii!subdiviziunii administrativ-teritoriale
transmite judecătoniei documentele care i-au fost puse la dispoziţie Enăuntrul acestui termen,
precum şi o adresă prin care propune validarea consilierilor care an dejiu~ documentele
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prevăzu’e la aIm. (2) sau, dnpă eaz, mnvalidarea consilierilor care nu an depus aceste
documente.
(4) Secretarul general al unităţiiĺsubdiviziunii adtninistrativ-teritoriale are obligaţia de a
transmitejudecătoriei in a cărei rază teritorială se aJlă circumscripţia electorală pentru care an
avut bc alegeri documentele doveditoare pentru indeplinirea condiţiilor prevăzute la aIm. (2)
lit, a) e) in termen de 2 zile de la implinirea terrnenului prevăzut la alin. (3), în vederea
validării mandatelor consilieribor locali declaraţi aleşi.
(5) Incheierea judecătoriei privind validarea san, după caz, invalidarea mandatebor
consilierilor locali cuprinde numele consilierdor beau ale căror mandate aufost validate şi se
eomunică de îndată prefectulin şi secretary/ni general a! nnităţiiĺsnbdivizinnii administrativ
teritoriale. Jn prima zi lncrătoare ulterioară cornnnicării incheierii, seeretarul general al
unităţiiĺ~ubdiviziunii adrninistrativ-teritoriale inform ează consilierii locali declaraţi aleşi cv
privire la validarea mandatelor lot; suplean~i aceslota en pi kite Ia invalidatea manda(elw
consilierilor locali declaraţi aleşi şi partidclc politice sau organizaţii/c cetăţcnilor aparţinônd
rninorităţilor naţionale. Incheierea judecătoriei prin care sunt invalidate mandatele este
comunicată şi respectivibor consilieri locali declaraji aleşi.
(6) In termen de 3 zile de Ia comunicare, cei interesaţi pot formula ape! impotriva îneheierii
judecătoriei de validare san invalidare a inandatelor. Apelul se soluţionează de tribunalnl in a
cărui circnmscripjie se aJlă judecătoria care a pronunţat incheierea In termen de 5 zile de Ia
depunerea apelului, in procedură necontencioasă, ,JčÍră aji aplicabilă procedura de regularizare
a cererii, hotărôrea Ăind deJînitivă. Hotărôrea se comnnică de îndată de Ia pronunţare
prefectuluĄ secretarului general al nnitäţii,’subdiviziunü ad;ninżstrativ-teritoriale şi consilżernlui
local deelarat ales.
(7) Pronnnţarea încheierii judecätoriei, rcspectzv pronun(area hotăráru trzbunalului se poatc
amána, o singură dată, eel mult 24 de ore, jar termenulpenirn inotivarea ineheierii, respeetiv a
hotărârii este de eel mult 48 de ore de lapronunţare.”
Do asemonea, potrivit art. 115 din acclaşi act normativ, ,, (1) Consilierul local declarat
ales poaxe renunţa Ia mandat In eel mult JO zile de Ia data desfăşurärii alegerilor, situafie in
care corn unică, in acelaşi terrnen, sub semnătură, decizia sa secretarului general al
unităţiiĺsubdiviziunii adtninistrativ-teritoriale. (2) Secretarul general al unităţiiĺsubdiviziunii
administrativ-teritoriale transmite judecătoriei în a cărei rază teritorială se aJlă cireumscripţia
eleetorală pentru care an avnt bc alegeri şi prefectului declaraţiile semnate de consibierii bocali
deelaraţi aleşi, prevăzuţi Ia alin. (1), în termenul prevăzut la art. 114 aim. (4).”
Potrivit art.172 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ ,,Dispoziţiile art. 113122 so apiică în mod corospunzător pontru constituiroa consiliului judoţean, validarca mandatelor
fund realizată do tribunalul în a cărui circumscripţio so află unitatea administrativ-toritoriaiă.
Inchoierea do validare sau invalidare poate fi atacată do cci intorosaţi la curtea do apel în a cărei
circumscripţie so află tribunalul”.
Analizându-se îndeplinirea condiţülor prcvăzute do art. 114, aIm. 2 din OUG 57/2019
raportat Ia dispoziţiile art. 172 din OUG nr.57ĺ2019 instanţa constată, prioritar, că domnul Ciunt
lonel a ronunţat la mandatul do consilierjudeţean la data do 05.10.2020.
In aceste condiţii, instanţa constată că nu sunt îndoplinito condiţiile legalo do validaro a
mandatului donmului Ciunt lonel, astfol că va admito cerorea şi va dispune invalidaroa
mandatuiui acestuia.
Prezenta so va comunica do îndată donmului CIUNT IONEL, PREFECTULUI
JUDEŢULUI SĂLAJ şi SECRETARULUI GENERAL AL JUDEŢULUI SĂLAJ.
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PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂŞTE:
Admito cererea foimulälă de Secretajul guuueial aijuđeţuiui, cu adiesa do coiospouuđeiiţă
înZaiău, Piaţa 1 Dccembrio 1918, nr.11,jud.Sălaj.
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Invalidează mandatul domnului CJUNT JONEL, cu domiciliul în Zalău, str.Gheorghe
Doja, nr.15, bl.21, SC.A, ap.12, jud.Sălaj, posesor al CI seria SX nr.000768 ales în calitate de
consilier judeţean din parLea Pariidului Social Democrat, în i.irma alegerilor locale din
27.09.2020.
Executorie de drept.
Prezenta se comunică de îndată domnului CIUNT IONEL, PREFECTULUI
JUDEŢULUI SĂLAJ şi SECRETARULUI GENERAL AL JUDEŢULUI SĂLAJ.
Cu drept de apel în 3 de zile de Ia comunicare, cererea în acest sens un~ând a ii depusă Ia
Tribunalul Sălaj.
Pronunţată a~i, 12.10.2020, prin punerea ~oIuţiei Ia dispoziţia părţilor prin mij locirea
grefei instanţei.
PREŞEDINTE,
Chiş Dan-Adrian

GREFIER,
CIÎIŞ Petrule Emilia

Grcfi

Red. CDAI12.10.2020 tehnored/ECP/12.10.2020 Sex. comunicat 2 ex.12.10.2020
Prezentul document este supus reglementărilor aflate sub incidenţa Regulamentului U.E.
2016/679

