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Materia: Civil
Stadiul procesual al dosarului: Fond
Obiectul dosarului: Validare mandat consilier
INVALIDARE MANDAT CONSILIER JUDETEAN
Complet: fi civil

COMUNICARE
HOTARÂRE CAMERĂ CONSILIU CIVILĂ
NR. 93/2020 DIN DATA DE 12 Octombrie 2020
Stimată doamnălStimate domn,
vă comunicăm, alaturat, copia hotărârfl civile nr. 93/2020, pronunţată Ia data de 12 Octombrie 2020, de
către TRIBUNALUL SĂLAJ CIVIL.
Noţă: Pentrii a vizualiza unele documente din dosar, accesaţi www.curteadeapelcluj.ro secţiunea Dosare
şi folosiţi parola
eţi obligaţia de a nu divulga parola altor persoane.
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ROMÂNIA
TRIBUNALUL SĂLAJ
SECŢIA CJVILĂ
Dosar nr. 105 1/84/2020

SENTINTA CIVILĂ Nt. 93/2020
Şedinţa Camerei de Consilin din 12 Octombrie 2020
Completul compus din:

Preşedinte: Chiş Dat,-Adrian
Grejier: Chiş-Petrule Einilia
S-a luat Tn exarninare cererea privind invalidarea mandatului de consilier judeţean a d-lui
Iancu-Sălăjeanu Dinu, înaintată de Secretarul general al judeţului, cu adresa de corespondenţă în
ZaIău, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 11, judeţul Sălaj în dosarul nr. 1051/84/2020, având ca
object validate niandat consilier invalidate mandat consilierjudeíean.
La apelul nominal f~cut în camera de consiliu, nu se prezintă nimeni.
Procedura este mndeplinită fără citarea părţilor, potrivit dispoziţiilor art. 532 alin. 1 Cod
procedurä oivilä.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei faptul că
pricina se află la primul termen de judecată, după care:
Tribunalul, din oficiu, procedând la verificarea competenţei, Tn temeiul dispoziţiilor art.
131 şi art. 529 aIm. I NCPC, constată că raportat la prevederile art. art. 95, pot. 1 NCPC
coroborat cu art. 114, alin. I şi art. 172 din Ordonanţa de Urgenţă a (iuvemului nr. 57/20 19
privind Codul administrativ, este competent general, material şi teritorial Tn judecarea prezentei
cauze.
In temeiul art. 238 Cod procedură civilă instanţa estimează durata cercetării procesului ca
fund acest termen de ] udecată.
Instanţa în temeiul art. 258 Cod procedură civilă încuvünţează înscrisurile de la dosar şi
nefuind alte cereri, instanţa în temeiul art. 394 Cod do procedură civilă, închide dezbaterile şi
-

reţine cauza în pronunţare.
TRIBUNALUL
Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Sălaj Ia da!a de 08.10.2020, secretarul
general al judeţului Sălaj a înaintat declaraţia donmului IANCU-SALAJEANU DINU, consilier
judeţean ales pe listele Partidului Naţional Liberal Tn urma alegerilor locale din data de
27.09.2020, de renunţarc la mandat înainte de validare.

A solicitat invalidarea mandatului de consilier judeţean având Tn vedere faptul că
la data de 06.10.2020 sub nr. 14070, a fost înregistrată declaraţia do renunţare la mandat
înainte de validare în aplicarea prevederilor art. 115 raportate Ia prevederile art. 114
alin.(2) lit. e) din QUO nr.57/2019, cu completările şi modificările ulterioare.
Totodată, calitatea do membru al partidului politic, alianţei electorale sau
organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale este confurmată sub semriătura
persoanelor din cadrul conducerilor acestora prin adresa nr. 13919 din 02.10.2020,
transmisă secretarului general al judeţului în termenul do 3 zile de la încheierea, do către
biroul electoral de circumscripţie, în condiţiile legń pruvrnd alegerea autorităţilor
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administraţiei publice locale, a procesului-verbal privind constatarea rezultatulni
alegerilor şi atribuirea mandatelor conform prevederilor art. 121 alin.(l) lit a) din QUO
nr.57/2019, cu completările şi modificările ulterioare.
A propus aplicarea prevederilor legale in materia invalidării mandatelor
consilierilor judeţeni declaraţi aleşi şi comunicarea încheierii de invalidare a mandatului
de consilier judeţean in conformitate cu prevederile art.172 raportate Ia prevederile
art.115 coroborate cu cele ale art.114 alin.(2) lit.e) din QUO nr.57/2019, cii completările
şi rnodificările ulterioare.
A mai învederat instanţei că pe baza acestei încheieri va fi demarată procedura de
validare a mandatelor supleanţilor în cadrul procedurii de constituire a consiliuhui
j udeţean în conformi[ate cu prevederile art. 172 raportale Ia prevederile art. 119 din QUO
nr.57/2019, cu completările şi rnodificările ulterioare.
In probaţiune, s-a administrat proba cu înscrisuri.
Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:
În fapt, se constată că domnul L4NCU-SĂLĂJEANU DINU ales din partea PNL la
alegerile locale din 27.09.2020 a depus la data de 06.10.2020 la secretarul general judeţului
declaraţia de renunţare înainte de validare la mandatul de consilier ] udeţean, declaraţie
înregistrată sub nr. 14070/06.10.2020 (Ľ. 4).
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 (f.7-17), domnul IANCIJ-SAI,AJRANU DINU a
fost declarat ales în thncţia de consilierjudeţean pe listele Partidului Naţional Liberal.
În drept, conform prevederilor art. 114 din QUO 57/20149 privind Codul administraźiv,
,, (1) Mandatele consilierilor beau declarafi aleşi stint validate în eel mutt 25 de zile de la data
desfăşurării alegerilor pentru autorităfile administraţiei publice locale de judecătoria în a cărei
rază teritorială se qjlă circumscripţia electorală pentru care an avut bc alegeri, îară a P
aplicabilăprocedura de regularizare a cererli.
(2) Mandatul unui consilier local este validat dacă, la data pronunţării mncheierii, consilierul
local declarat ales îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) are domiciliul pe teritoriul unităţü administrativ-teritoriale in care a fost ales, dovedit prin
actul de identitate în copie;
b) flu şi-a pierdut drepturile electorale, fapt dovedit prin cazieruljudiciar;
c) flu şi-a pierdut calitatea de membru at partidului politic pe lista căruia afost ales, urmare a
demisiei san urmare a excluderii prin hotărôrea dejinitivă a forului compete nt at partidulni
politic on prin hotărâre dejinitivă a unei instanţei judecătoreşti, fapt dovedit prin conjirmările
prevăzute Ia a;!. 12] alin. (1) san prin hotărôre deJinitivă a instanţeijudecătoreşti, după caz;
d) mandatarul Jinanciar coordonator a depus raportul detaliat al venituribor şi cheltuielilor
electorale in conformitate en prevederibe legii privindjînanţarea activităţii partidelor politice şi
a campaniilor electorale, fapt dovedit prin depunerea raportului, în condiţiile legii;
e) nu a renunţat Ia mandat, in condiţiile art. 115;
flu a fost ales prin fraudă electorală constatată în condiţiile legii privind alegerea
antorităţibor administraţiei publice locale, dovedită prin documentele privind rezultatele
alegerilor inaintate de către biroul electoral de circumscripţie judecătoriei in a cărei rază
teritorială se aJlă circumscripţia electoralăpentru care aufost desj2îşwate alegeri.
(3) Consilierii locali declaraţi aleşi an obligajia transmiterii către secretarul general al
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale a documentelor doveditoare pentru indeplinirea
condiţiilor prevăzute la alin. (2) lit, a) e) în eel nuilt 15 die de la data deşfăşurării alegeribor,
pentru care li se eliberează o conjirmare de primire. Termenul de 15 zile este termen de
decădere, caz în care secretarul general al unităţiiĺsubdiviziunii administrativ-teritoriale
transmite judecătoriei documentele care i-au fost puse la dispoziţie mnăuntrul acestui termen,
precum .51 0 adresă prin care propune validarea consilierilor care an ‘bepns documentele
prevăzute la aim. (2) sau, după caz, invalidarea consilieribor care nu au depus aceste documente.
-
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~“4,) Secretarul general a/ unităţüĺsuhdiviziunii administrativ-teritoriale are obligajia de a
transmitejudecătoriei in a cărei rază teritoria/ă se aJlă circumscripţia electora/ă pentru care an
avut bc alegeri documentele doveditoare pentru indeplinirea condiţiilor prevăzute /a a/in. (2) /it.
a) e) în termen de 2 zde de la împ/inirea term enului prevăzut /a aIm. (3,), in vederea va/idării
mandate/or consi/ieri/or beau dec/araţi aleşi.
(5) Incheierea judecătoriei privind validarea san, după caz, invalidarea mandate/or
consUieri/or beau cuprinde numele cons/lied/or beau ale căror mandate aufost validate şi se
comunică de îndată prefectu/ui şz secretarulni general a/ unităţiiĺsuhdiviziunii administrativ
teritoriale. In prima zi /ucrătoare u/terioară comunicării incheierii, secretaru/ general al
unită#iĺsubdiviziunii adtninistrativ-teritoria/e informează consibierii beau dec/araţi a/eşi en
privire /a validarea mandatelor /or, sup/canţii acestora en privire Ia invalidarea mandate/or
consilierilor beau declaraţi a/eşi şi partide/e politice sau organiza(li/c cetăţenibor apar(inând
minorităţi/or naţionale. Incheierea judecătoriei prin care stint invalidate mandate/c este
comunicată şi respectivibor consibieri locali declaraţi aleşi.
(6) In term en de 3 zile de /a comunicare, cci interesaţi pot formula ape! impotriva incheierii
judecătoriei de validare sau inva/idare a mandate/or. Ape/ui se soluţionează de tribunalu/ in a
cărui circumscripţie se a/lă /udecătoria care a pronunţat încheierea în termen de 5 zile de /a
depunerea ape/u/ui, in procedură necontencioasă, Jără aji ap/icabi/ă procedura de regularizare
a cererii, hotărârea Jiind dejinitivă. Hotărôrea se comunică de îndată de /a pronunţare
prefectului, secretaru/ui general al unităţiiĺsubdiviziunii administrativ-teritoria/e şi consilierului
local declarat ales.
(7) Pronunfarea încheierü jndecătoriei, respeeth’ pronunţarea hotărârii tribunalulni se poate
amôna, o singură dată, cci mult 24 de ore, iar termenu/ pentru motivarea încheierii. respectiv a
hotărârii este de eel mnlt 48 de ore de lapronunţare.”
De asemenea, potrivit art. 115 din acelaşi act normativ, ,, (]) Consilieru/ local declarat
a/es poate renunţa /a mandat în eel mult 10 zi/e de Ia data desJäş’nrării a/egerUor, situaţie in care
comnnică, in ace/aşi termen, sub semnătură, decizia sa seeretaru/ui general ab
unităţiiĺsubdiviziunii administrativ-teritoria/e. (2) Secretarul general a/ unităţiiĺsubdiviziunü
administrativ-teritoriale transmite judecătoriei in a cărei rază teritorială se aJlă circumscripţia
electora/ă pentru care an avut be a/egeri şi prefectului dec/araţii/e semnate de consi/ierii beau
declaraţi aleşi, prevăzuţi /a a/in. (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 consiliului judeţean, validarea mandatelor
fund realizata de tribunalul în a cărui circumscripţie se află unitatea administrativ-teritorială.
Incheierea de validare sau invalidare poate fi atacată de cci interesaţi la curtea de apel în a cărei
circumscripţie se află 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
IANCU-SALAJEANU DINU a renunţat la mandatul de consilierjudeţean la data de 06.10.2020.
In aceste condiţii, instanţa constată că nu sunt îndeplinitc condiţiile legale de validare a
mandatului domnuiui IANCU-SALAJEANU DINU, astfel că va admite cererea şi va dispune
invalidarea mandatului accstuia.
Prezenta se va comunica de îndată domnului IANCU-SALAJEANU DINU,
PREFECTULUI JUDEŢULUI SĂLAJ şi SECRETARULUI GENERAL AL JUDEŢULUI
SĂLAJ.
-

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTĂRĂŞTE:
Admite cererea formulată de Secretarul general al judeţului, cu adresa de corespondenţă în
Zalău, Piaţa 1 Decembrie 1918, ur.11,jud.Sălaj.
3

Invalidează mandatul domnului IANCIJ-SĂI’ĂJFANIJ DINIT cii domiciliul în Zalău,
str.Morii, nr.34, jud.Sălaj, posesor al CI seria SX nr.477998 ales în calitate de consilier judeţean
din partea Partidului Naţional Liberal, în urma alegerilor locale din 27.09.2020.
Executorie de drept.
Prezenta se comunică de îndată domnului IANCU-SALAJEANU DINU, 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 fi depusă Ia
Tribunalul Sălaj.
Pronunţată azi, 12.10.2020, prin punerea soluţiei Ia dispoziţia părţilor prin mij locirea
grefei in~tanţei
PREŞEDINTE,
C14 Dan-Adrian

GREFIER,
CIiiş Petn4le Emilia
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