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Pe rol judecarea cauzei Civile privind pe petent SECRETARUL GENERAL AL
COMUNEI PANCESTI, având ca obiect Validare mandat consilier.
La apelul nominal în ordinea de pe listă, la prima strigare a cauzei, lipsesc părţile.
Potrivit art. 120 alin. 5 din HCSM nr. 1375/2015, instanţa dispune lăsarea dosarului la
sfârşitul şedinţei de judecată, când, după o nouă strigare, în ordinea listei, se constată, de asemenea,
lipsa acestora.
S-a făcut referatul cauzei de către grefier prin care s-au evidenţiat părţile, obiectul litigiului,
menţiuni privitoare la îndeplinirea procedurii de citare şi stadiul procesual, după care se învederează
faptul că procedura este legal îndeplinită.
Desfăşurarea şedinţei de judecata a fost înregistrata cu mijloace tehnice audio in
conformitate cu dispoziţiile art. 231 (2) NCPC.
Instanţa constată primul termen de judecată.
Instanţa, în baza art.529 cod pr.civilă procedează la verificarea competenţei de
soluţionare a cauzei şi, în baza art.119 din OG 57/2019 privind codul administrativ, constată
că este competentă general, material şi teritorial să soluţioneze cererea.
Instanţa constată că în data de 02.11.2020, prin serviciul registratură, s-a depus Ordinul
Prefectului 425/29.10.2020. De asemenea, constată că petentul a depus la dosarul cauzei, în data de
03.11.2020, adresa nr. 4108/02.11.2020.
În baza art. 254-258 C.pr.civ, instanţa încuviinţează proba cu înscrisurile depuse la
dosarul cauzei, apreciind că este legală, utilă şi concludentă în soluţionarea cauzei.
Nemaifiind alte cereri, instanţa, văzând dispoziţiile art. 392-394 Cod proc. civ, închide
cercetarea judecătorească şi reţine cauza spre soluţionare.
INSTANŢA
Deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele:
La data de 19.10.2020 a fost înregistrată pe rolul acestei instanțe, sub nr. de dosar
12684/180/2020, sesizarea Secretarului General al Comunei Pânceşti în vederea validării mandatului
consilierilor supleanți David Nicolae, Lefter Cristian Pandele şi Damian Vasile.
În dovedire, au fost depuse la dosar documentele prevăzute de art. 114 alin.2 din OUG nr.
57/2019 ,inclusiv Ordinul Prefectului jud. Bacău nr. 425 din 29.10.2020 privind constatarea
îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al com. Pânceşti din care rezultă că
urmează a fi validate 3 mandate de supleanți, unul de pe lista PNL și doi de pe lista PSD.
Analizând actele și lucrările dosarului, reţine următoarele:
Prin Încheierea din data de 16.10.2020, pronunțată de Judecătoria Bacău în dosar nr.
11737/180/2020, au fost validate mandatele consilierilor locali aleşi pentru Consiliul local al

COMUNEI PÂNCEŞTI și au fost invalidate mandatul de consilier local al domnului TIGANILA
VASILE, candidat pe listele PARTIDULUI NAŢIONAL LIBERAL ,ca urmare a renunţării la
mandat, precum și mandatele de consilier local al domnilor Grădinaru Vişinel şi Marin Petre,
candidati pe listele PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT, ca urmare a renunţării la mandat.
Următorul candidat din listă declarat ales din partea PNL este domnul Damian Vasile.
La dosar a fost depusă documentaţia prevăzută de lege pentru domnul Damian Vasile
respectiv: cazierul judiciar, copia actului de identitate, dovada calităţii de membru al partidului politic
pe lista căruia a fost ales, dovada depunerii la A.E.P. a raportului privind veniturile şi cheltuielile
electorale, din această documentație rezultând îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 114 alin.2 din
OUG nr. 57/2019.
Următorii candidati din listă declarati alesi din partea P.S.D., sunt domnul David Nicolae şi
doamna Chiriloiu Oana Ionela. Având în vedere că doamna Chiriloiu Oana Ionela nu a depus
documentele prevăzute de art. 119 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 şi nici nu apare pe lista cu
calitatea de membru al Partidului Social Democrat confirmată, s-a propus validarea ca şi supleant a
următorului candidat de pe lista PSD respectiv pe domnul Lefter Cristian Pandele.
Instanţa reţine că potrivit adresei nr. 281/02.11.2020 doamna Chiriloiu Oana Ionela a fost
exclusă din Partidul Social Democrat de către Organizaţia Locală Pânceşti, în data de 29.09.2020
pentru încălcarea în timpul campaniei electorale a atribuţiilor ce i-au revenit în calitate de candidat al
Partidului Social Democrat, obligaţii prevăzute de art. 30 pct. 12 din Statutul Partidului Social
Democrat iar aceasta nu a depus documentele prevăzute de art. 119 alin. (4) din OUG nr. 57/2019.
La dosar au fost depuse documentaţiile prevăzute de lege pentru domnii David Nicolae şi
Lefter Cristian Pandele, respectiv: cazierul judiciar, copia actului de identitate, dovada calităţii de
membru al partidului politic pe lista căruia a fost ales, dovada depunerii la A.E.P. a raportului privind
veniturile şi cheltuielile electorale, din această documentație rezultând îndeplinirea condițiilor
prevăzute de art. 114 alin.2 din OUG nr. 57/2019.
Potrivit art. 119 din O.U.G. nr. 57/2019, ”(1) Mandatele supleanţilor sunt validate de
judecătoria în a cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală pentru care au avut loc
alegeri, în procedură necontencioasă, prin încheiere pronunţată în camera de consiliu, fără a
fi aplicabilă procedura de regularizare a cererii. Validarea mandatelor supleanţilor se
realizează în condiţiile art. 114 alin. (2), cu respectarea prevederilor legii privind alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale în situaţia în care consilierul local declarat ales se
află în una dintre următoarele situaţii:
a) nu este validat ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 114 alin. (2);
b) este considerat demisionat de drept, potrivit art. 116 alin. (9).
(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), mandatele supleanţilor sunt validate în termen
de 10 zile de la data rămânerii definitive a încheierii de invalidare a mandatului consilierului
local declarat ales.
(3) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. b), mandatele supleanţilor sunt validate în termen
de 10 zile de la comunicarea ordinului prefectului prevăzut la art. 118 alin. (5).
(4) Supleanţii au obligaţia transmiterii către secretarul general al unităţii/subdiviziunii
administrativ-teritoriale a documentelor doveditoare pentru îndeplinirea condiţiilor prevăzute
la art. 114 alin. (3) cu cel puţin 7 zile înainte de împlinirea termenului prevăzut la alin. (2) sau
(3), după caz, pentru care li se eliberează o confirmare de primire. Termenul pentru
transmiterea
documentelor
către
secretarul
general
al
unităţii/subdiviziunii
administrativ-teritoriale este termen de decădere, caz în care secretarul general al
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale transmite judecătoriei documentele care i-au
fost puse la dispoziţie înăuntrul acestui termen, precum şi o adresă de informare prin care
propune validarea supleanţilor care au depus documentele prevăzute la art. 114 alin. (2) sau,
după caz, invalidarea supleanţilor care nu au depus aceste documente.
(5) Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale transmite
judecătoriei documentele doveditoare pentru îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 114

alin. (2) lit. a) - d) cu cel puţin 7 zile înainte de împlinirea termenului prevăzut la alin. (2) sau
(3), după caz.
(6) Supleantul al cărui mandat a fost validat în condiţiile prezentului articol depune
jurământul în a doua şedinţă privind ceremonia de constituire a consiliului local prevăzută la
art. 116 sau în prima şedinţă a consiliului local, după caz.
(7) Prevederile alin. (6) se aplică în mod corespunzător supleantului declarat ales al
cărui mandat a fost invalidat de judecătoria competentă, în primă instanţă, dar care a fost
validat prin hotărârea tribunalului.
(8) Supleantul al cărui mandat a fost validat, care nu depune jurământul în condiţiile
alin. (6) sau, după caz, alin. (7) ori care refuză să depună jurământul, este considerat
demisionat de drept.
(9) Prevederile art. 118 alin. (3) se aplică în mod corespunzător”.
Potrivit art. 47 din Legea nr. 334/2006, ”(1) În termen de 15 zile de la data desfăşurării
alegerilor, mandatarii financiari coordonatori sunt obligaţi să depună la Autoritatea
Electorală Permanentă rapoartele detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale ale
partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români
aparţinând minorităţilor naţionale şi ale candidaţilor independenţi, precum şi cuantumul
datoriilor înregistrate ca urmare a campaniei, însoţite de declaraţiile prevăzute la art. 28 alin.
(13).
(2) Autoritatea Electorală Permanentă asigură aducerea la cunoştinţă publică a listei
partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români
aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi care au depus rapoartele
detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale, pe măsură ce acestea sunt depuse, prin
publicări succesive în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(3) Rapoartele prevăzute la alin. (1) şi (2), precum şi cuantumul datoriilor înregistrate
ca urmare a campaniei electorale se publică de Autoritatea Electorală Permanentă în
Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 60 de zile de la publicarea rezultatului
alegerilor.
(4) În situaţia în care la data depunerii raportului detaliat de venituri şi cheltuieli
electorale, candidaţii independenţi sau partidele politice înregistrează datorii, aceştia au
obligaţia să raporteze trimestrial Autorităţii Electorale Permanente stadiul achitării datoriilor
înregistrate în campania electorală până la data achitării integrale a acestora.
(5) Candidaţilor declaraţi aleşi nu li se pot valida mandatele dacă raportul detaliat al
veniturilor şi cheltuielilor electorale pentru fiecare partid politic sau candidat independent nu
a fost depus în condiţiile legii”.
Potrivit art. 4 din Legea nr. 115/2015, ”(1) Au dreptul de a fi aleşi consilieri, primari sau
preşedinţi ai consiliilor judeţene cetăţenii cu drept de vot care au împlinit, până în ziua
alegerilor inclusiv, vârsta de cel puţin 23 de ani, dacă nu le este interzisă asocierea în partide
politice, potrivit art. 40 alin. (3) din Constituţia României, republicată.
(2) Pot candida numai persoanele care au domiciliul pe teritoriul unităţii
administrativ-teritoriale în care urmează să fie alese.
(3) La sectoarele municipiului Bucureşti pot candida şi pot fi alese persoanele care au
domiciliul în municipiul Bucureşti, indiferent de sector”.
Potrivit art. 6 alin. 2 din Legea nr. 115/2015, ”(2) Nu pot fi aleşi:
a) cetăţenii care fac parte din categoriile prevăzute la art. 40 alin. (3) din Constituţia
României, republicată;
b) persoanele care fac parte din categoriile prevăzute la alin. (1), precum şi persoanele
cărora li s-a interzis, prin hotărâre judecătorească definitivă, exercitarea dreptului de a fi
ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice”.
Cu privire la doamna Chiriloiu Oana Elena, instanţa reţine că aceasta nu a depus
documentele prevăzute de art. de art. 119 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 şi şi potrivit adresei nr.

281/02.11.2020 a fost exclusă din Partidul Social Democrat de către Organizaţia Locală Pânceşti, în
data de 29.09.2020 pentru încălcarea în timpul campaniei electorale a atribuţiilor ce i-au revenit în
calitate de candidat al Partidului Social Democrat, obligaţii prevăzute de art. 30 pct. 12 din Statutul
Partidului Social Democrat iar aceasta nu a depus documentele prevăzute de art. 119 alin. (4) din
OUG nr. 57/2019.
În aceste condiţii instanţa va invalida mandatul de consilier local supleant al doamnei Chiriloiu
Oana Elena, candidat pe listele Partidului Social Democrat.
Constatând îndeplinite condiţiile prev. de art. 119 alin. 1 lit. a coroborat cu art. 114 alin. 2
din O.U.G. nr. 57/2019, instanța urmează a valida mandatul de consilier local supleant al domnului
Damian Vasile, candidat pe listele Partidului Naţional Liberal precum şi mandatele de consilieri locali
supleanţi a domnilor David Nicolae şi Lefter Cristian Pandele ,candidaţi pe listele Partidului Social
Democrat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII
DISPUNE
Admite cererea formulată de Secretarul General al Comunei Pânceşti.
Validează mandatele următorilor consilieri locali supleanţi pentru Consiliul local al Comunei
Pânceşti:
Validează mandatul de consilier local supleant al domnului Damian Vasile cu domiciliul în
sat Petreşti, com. Pînceşti, str. Sturzului, nr.24, jud. Bacău, candidat pe listele Partidului Naţional
Liberal.
Validează mandatul de consilier local supleant al domnului David Nicolae cu domiciliul în
sat Pînceşti, com. Pînceşti, str. Albinei, nr.2, jud. Bacău, candidat pe listele Partidului Social
Democrat.
Validează mandatul de consilier local supleant al domnului Lefter Cristian Pandele cu
domiciliul în sat Dieneţ, com. Pînceşti, str. Principală, nr.112, jud. Bacău, candidat pe listele
Partidului Social Democrat.
Invalidează mandatul de consilier local supleant al doamnei Chiriloiu Oana Elena cu domiciliul
în sat Pînceşti, com. Pînceşti, jud. Bacău, candidat pe listele Partidului Social Democrat.
Prezenta se va comunica de îndată prefectului şi secretarului general al UAT Comuna
Pânceşti, acesta din urmă având obligaţia de comunicare potrivit art.114 al. 5 din Codul
administrativ.
Prezenta se va comunica şi doamnei Chiriloiu Oana Elena.
Executorie.
Cu drept de apel în termen de 3 zile de la comunicare, pentru persoanele interesate, cerere
ce se va depune la Judecătoria Bacău.
Dată în Camera de consiliu şi pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către
grefa instanţei, astăzi, 03.11.2020.
Preşedinte,
Iulia Monica Enache
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Grefier,
Georgiana Ştefania Constantin

