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ROMÂNIA
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Dosar nr. 1050/84/2020

ŞKNT(NŢÁ, CLULSNr~92ĺ?Q2Q

Şedin~a Camerei de Consiliu din 12 Octonibrie 2020
Completul compus din:
Preşedinte: Chiş Dan_2’ldrian
Grejier: Chiş-Petrule Emilia
S-a luat în examinare cererea privind invalidarea mandatului de consilier judeţean a d-lui
Ohiurco Dan înaintată de Secretarul general al j udeţului, cu adresa de corespondenţă în Zalău,
Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 11, judeţul Sălaj în dosarul nr. 1050/84/2020, având cii object
vauidare inandat consilier invalidare man dat consilierjudeýean.
La apelul nominal făcut în camera de consiliu, nu se prezintă nimeni.
Procedura este îndeplinită fără citarea părţilor, potrivit dispoziţiilor art. 532 aIm. 1 Cod
procedură civilă.
S-a făcut referatul cauzci do cătro grefierul de şedinţă care învcdercază instanţci faptul că
pricina se aulă Ia primul termen de judecată, după Care:
Tribunalul, din OfÎCiU, procedând la verificarea competenţei, în temeiul dispoziţiilor art.
131 şi art. 529 alin. 1 NCPC, constată că raportat la prevederile art. art. 95, pet. 1 NCPC
coroborat Cu art. 114, aIm. 1 şi art. 172 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvemului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, este competent general, material şi teritorial în j udecarea prezentei
cauze.
In temeiul art. 238 Cod procedură civilă instanţa estimează durata cercetării procesului ca
fund acest termen de judecată.
Instanţa în temeiul art. 258 Cod procedură civilă încuvünţează înscrisurile de la dosar şi
nefiind alte cereri, instanţa în temeiul art. 394 Cod de procedură civilă, închide dezbaterile şi
reţine cauza in pronunţare.
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TRIBUNALUL
Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Sălaj Ia data de 08.10.2020, secretarul
general al judeţului Sălaj a mnaintat declaraţia donmului OHIURCO DAN, consilier judeţean ales
pe listele Partidului Social Democrat în urma 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 30.09.2020 sub nr. 13795, a fost înregistrată declaraţia de renunţare la mandat înainte de
validare în aplicarea prevederilor art. 115 raportate la prevederile art. 114 alin.(2) lit. e) din OUG
nr.57/20l9, 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 judeţului in termenul de 3 zile de Ia încheierea, de către biroul electoral de circumscripţie, în
condiţiile legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a procesului-verhal
I

privind constatarea re7ultatului alegerilor .şi atrihuirea mandatelor conform prevederilor art. 121
alin.(l) lita) din OUG nr.57/2019, cu completările şi modificarile ulterioarc.
A propus aplicarea prevederilor legale în materia invalidării mandatelor consilierilor
judeţeni declaraţi aleşi şi comunicarea încheierii de invalidare a mandatului de consilierjudeţean
în conformitate cu prevederile art. 172 raportate la prevederile art. 115 coroborate cu cele ale
art.1 14 alin.(2) lit.e) din OUG nr.57/2019, cu completările şi modificările ulterioare.
A mai învederat instanţei că pe baza acestei încheieri va § demarată procedura de
validare a mandatelor supleanţilor în cadrul procedurii de constituire a consiliului judeţean în
conformitate cu prevederile art, 172 raportate la prevederile art. 119 din OUG nr.57/20 19, cu
completările şi modifwările ulterioare
In probaţiune, s-a administrat proba cu înscrisuri.
Analizând adele şi lucrările dosarulni, instanţa reţine următoarele:
În fapt, se constatä cä dorimul GHIURCO DAN ales din partea PSU Ia alegerile locale
din 27.09.2020 a dopus la data do 30.09.2020 la sccrotarul general judoţului dcclaraţia de
renunţare înainte do validare la mandatul do consilier judeţe~m, declaraţie înregistrată sub nr.
13795/30.09.2020 (Ł4).
Astfel cum rezultă din Procesul verbal încheiat de Biroul electoral privind centralizarea
voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatelor pentru Consiliul Judeţan la
alegerile locale din data de 27 septembrie 2020 (Ł7-17), donmul GHIURCO DAN a fost declarat
ales în fbncţia de consilierjudeţean pe listele Partidului Social Democrat.
In drept, conform prevederilor art. 114 din 0130 57/20l49privind Codul administrativ,
(1) Mandate/c consi/ieri/or beau declaraţi ałeşi sunt validate în eel mu/t 25 de zile de /a data
desfăşurării a/egeri/or pentru autorităţi/e adtninistraţiei pub/ice /oca/e de judecătoria ín a cărei
razä teritoria/ti se aJ/ä circutnscripţia e/ectorabä pentru care an avut lot alegert, fúrú a ft
aplicabi/ă procedura de regn/arizare a cererit
(2) Mandatul unni consi/ier /ocal este validat dacă, /a data prorntnţării incheierii, consi/ieru/
/ocal dec/arat ales îndep/ineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) are domici/iu/ pe teritoriu/ unităţii administrativ-teritoriale in care a fost a/es, dovedit prin
actu/ de identitate in copie;
b) nu şi-a pierdut drepturi/e e/ectora/e, fapt doveditprin cazieru/judiciar;
c) nit şi-a pierdut calitatea de membru a/ partidu/ni po/itic pe /ista căruia afost a/es, urmare
a demisiei san urmare a exc/uderii prin hotărârea dejinitivă a foru/ni competent a/ partidu/ni
po/itic on prin hotăráre dejżnitivă a unei instanţei judecătoreşti, fapt dovedit prin conJirmări/e
prevăzute /a art. 121 a/in. (1) san prin hotărâre dejînitivă a instanţeijudecătoreşti, după caz;
d) mandataru/ jinanciar coordonator a depus raportu/ deta/iat a/ venituribor şi che/tuie/i/or
e/ectora/e in conform itate en prevederi/e /egii privindjinanţarea activităţii partide/or po/itice şi
a campanii/or ebectora/e, fapt doveditprin depunerea raportu/ui, in condiţii/e /egii;
e) nu a renunţat /a mandat, în condiţii/e an’. 115:
Ĺ nit a fost ales prin Ji~audă e/ectora/ă constatată in condiţii/e leg/i privind a/egerea
autorităţi/or administraţiei pub/ice /oca/e, dovedită prin documente/e privind rezu/tate/c
a/egeri/or înaintate c/c către birou/ e/ectora/ de circumscripţie judecătoriei in a cărei rază
teritoria/ă se aj/ă circumscripţia e/ectora/ă pentru care aufost c/esjăşurate a/egeri.
(3) Cons//icr/i /oca/i dec/araţi a/eşi an ob/igaţia transmiterii eătre secretaru/ genera/ a/
unităţii,’subdiviziunii administrativ-teritoria/e a documente/or doveditoare pentru îndep/inirea
condiţii/or prevăzute /a a/in. (2) /it. a) e) in eel mult 15 zile c/c /a data desjăş’urării a/egeriboi~
pentru care /i se eliberează o conjirinare de primire. Terznenu/ de 15 zi/e este termen de
decădere, caz in care secretarub genera/ a/ unităţiiĺsubdiviziunii ac/rn inistrativ-teritoria/e
transrnite judeeătoriei docurnentele care i-au fost puse /a dispozitie înăuntru/ aeestui termen,
precum şi o adresă prin care propune va/ic/area consi/ieri/or care an depus doeurnente/e
prevăzute /a a/in. (2) san, după caz, inva/idarea consi/ieri/or care nu an depus aceste
docurnente.
(4) Secretaru/ general a/ unităţüĺsuhdivi7iunü adnzinistrativ teritoria/e are ohligaýia de a
transmitejudecătoriei in a eărei rază teritoria/ă se atbă circumscrip(ia ebectorală pentru care an
,,

-

2

(

avut be aleger! documentele doveditoare pentru îndepl!nirea cond!ţi!lor prevăzute Ia aIm. (2)
1!’. a) e) în termen de 2 zile de Ia împl!n!rea termenului prevăzut la alin. (3), In vederea
val!dări! mandate/or consilierilor locali declaraţ! aleşi.
(5) Incheierea judecătoriei privind validarea san, după caz, mnvalidarea mandatelor
consi/!erilor local! cuprinde n umele consiherilor locali ale căror mandate au fost validate şi se
comunică de îndată prefectului şi secretarului general al un!tăţä’subdiviz!unü administrat!v
teritoriale. In prima z! lucrătoare ulter!oară comun!cări! înche!erü, secretarul general al
un!tăţä’subdiviz!un!! admmn!strativ-teruor!ale mnformează consilierim locali declaraţ! aleşi Cu
pr!vire Ia validarea mandatelor br, supleanţ!! acestora en privire la mnvalidarea mandatelor
consilier!lor local! declaraţi aleş! ş! part!dcle politice sau organizaţüle cetăţenilor aparţ!nând
m!norilăfilor naţionale. Inche!erea judecătoriei prin care sunt invalidate mandatele este
comunicată ş! respect!vilor consilieri locali declaraţ! aleşi.
(‘6,) In terinen de 3 zile de la comunicare, Ce! !nteresaţi pot formula apel Impotriva încheieri!
judecătoriei de validate sau invalida,e a inundate/a,. Apelul se so/uţ!onează tie tribunalul în a
căru! c!rcumscr!pţie se aJlă judecătoria care a pronunţat înche!erea In termcn de 5 zile dc la
depunerea ape/u/ui, în procedură necontencioasă, fară aji apl!cab!lă procedura de regularizare
a cerer!i, hotărârea fUnd deJinitivă. Hotărôrea se comunieă de îndată de /a pronunţare
prefectulu!, secretarului general al unităţ!iĺsubd!viz!uni! administrat!v-ter!toriale şi cons!lierului
local dec/arat ales.
(7,) Pronunţarea încheier!i judecătoriei, respectiv pronunţarea hotărâr!i tr!bunalului se poate
amôna, o s!ngură dată, eel mult 24 de ore, iar termenul pentru mot!varea înche!eri!, respectiv a
hotărärü este de ccl mu/I 48 tie ore tie Ia pronunţare.”
De asemenea, poĹrivil art. 115 din acelaşi ad normaliv, (]) Consilierul /veal declarat
ales poate renun(a /a mandat In cel mu/t 10 zile de Ia data desfăşurărü alegeri/or, s!tua~e in
care comunică, in acelaşi termen, sub semnätură, deciz!a sa secretarului general al
unităţi!ĺsubdiviz!uni! administrativ-teritoriale. (2) Secretaru/ general al unităţ!iĺsubdiv!ziunu
admin!strativ-ter!toriale transm!te judecătorie! în a cărei rază ter!torială se aJlă circumscr!pţia
electorală pentru care an avut bc aleger! şi prefectului declaraţ!mle semnate de consilier!i local!
declaraţi aleş!, prevăzuţi la almn. (1), în termenul prevăzut la art. 114 aim. (4).”
Potrivit art.172 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ ,,Dispoziţiile art. 113122 se aplică în mod corespunzător pentru constituirea consiliuiui judeţean, validarea mandatelor
fîind realizată de tribunalul în a cărui circumscripţie se află unitatea administrativ-teritoriaiă.
Incheierea de validare sau invalidare poate fi atacată de cci interesaţi la eurtea de apel în a cărei
circumscripţie se afIă tribunalul”.
Analizându-se îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 114, aim. 2 din OUG 57/2019
raportat la dispoziţiile art. 172 din OUG nr.57/2019 instanţa constată, prioritar, că domnul
GHIURCO DAN a renunţat la mandatul de consilierjudeţean la data de 30.09.2020.
In aceste condiţii, instanţa constată eă flu sunt îndeplinite condiţüle legale de validare a
mandatului domnului GHIURCO DAN, astfel că va admite cererea şi va dispune invalidarea
mandatului acestuia.
Prezenta se va comunica de îndată domnului GHIURCO DAN, PREFECTULUI
JUDEŢULUI SĂLAJ şi SECRETARULUI GENERAL AL JUDEŢULUI SĂLAJ.
-
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PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGJI
HOTĂRĂŞTE:
Admite cererea formulată de Secretarul general al judeţului, cu adresa de corespondenţă
înZalău, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr.1ĺ,jud.Sălaj.
Invalidează mandatul domnului GHIURCO DAN, cu domiciliul în Jibou, str.Eroilor,
nr.43, jud.Sălaj, posesor al CI seria SX nr.413561 ales în calitate de consilier judcţcan din
parlea Partidului Social Democrat, în urnia alegerilor locale din 27.09.2020.
Fxecutorie de drept
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Prezenta se comunică de îndată domnului GRIURCO DAN, PREFECTULUI
JUDEŢULUI SĂLAJ şi SECRETARULUI GENERAL AL JUDEŢULUI SĂLAJ.
Cu drept de apel în 3 de zile de Ia comunicare, cererea în acest sens urmând a 6 depusă Ia
Tribunalul Sălaj.
Pronunţată azi, 12.10.2020, prin punerea soluţiei Ia dispoziţia părţilor prin mijiocirea
grefei instanţei.
PREŞEDINTE,
Ch4 Dan-Adrian

GREFIER,
Ch4 Petrule Emilia
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