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R O M Â N I A 

JUDECĂTORIA LIEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI 

ÎNCHEIERE CIVILĂ 

Ședința Camerei de consiliu din data de 27.10.2020 

Instanța constituită din : 

PREȘEDINTE: Ana-Maria CRISTIȘOR 

GREFIER: Ionela ILIE 

Pe rol se află soluționarea cererii formulată de către petenta U.A.T. COMUNA 

LIEȘTI județul Galați având ca obiect validare mandate consilieri locali întocmită de  

Biroul Electoral de Circumscripție nr. 35 Comuna Liești, județul Galați 

Procedura este legal îndeplinită, fară citarea petentei. 

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, care precizează că cererea se 

soluționează fără citarea părților, conform dispozițiilor art. 532 alin. 1 din Cod proc. civ., 

după care: 

Instanța constată că este competentă general, material și teritorial să judece 

prezenta cauză în temeiul art. 114 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

actualizată. 

Instanța, în acord cu art. 255 alin. (1) Cod procedură civilă și art. 258 alin. (1) și (2) 

Cod procedură civilă încuviințează pentru petentă proba cu înscrisurile depuse la dosarul 

cauzei. 

În temeiul art. 244 alin. (1) Cod procedură civilă, instanța declară încheiată 

cercetarea procesului, deschide dezbaterile și constată lipsa părților la dezbateri. 

Instanța, considerând că au fost lămurite toate împrejurările de fapt și temeiurile de 

drept ale cauzei, declară dezbaterile închise, reținând cauza spre soluționare. 

INSTANȚA 

Deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele: 

La data de 02.10.2020 a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Liești sub nr. 

1617/838/2020, cererea formulată de către Biroul Electoral de Circumscripție nr. 35 

Comuna Liești, județul Galați în vederea validării de către instanță a mandatului 

consilierilor locali. 

La dosar au fost depuse până la momentul soluționării: cerere de validare, actul de 

identitate în copie certificată pentru fiecare candidat propus, cazierul judiciar în original 

pentru fiecare candidat propus, dovada calității de membru al partidului politic pe lista 

căruia a fost ales, semnată de conducători (original), respectiv procesul-verbal privind 

centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatului pentru 

Consiliul Local la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020, raportului detaliat de 

venituri și cheltuieli electorale prevăzut de art. 47 din Legea nr.334/2006, republicată și 

actualizată, certificate doveditoare al alegerii. 

La dosar au fost depuse până la momentul soluționării de către U.A.T. COMUNA 

Liești județul Galați, declarațiile domnilor Boț Iulian și Costea Tudorel, candidați din
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partea Partidului Național Liberal, din care rezultă că aceștia renunță la mandatul de 

consilier local. 

Totodată, U.A.T. COMUNA Liești județul Galați a solicitat și validarea mandatului 

de consilier local cu privire la domnii Sava Vasile, CNP x și Damian Adrian, CNP x, 

înscriși în lista supleanților pentru funcția de consilier local din partea Partidului Național 

Liberal, întocmită de Biroul Electoral de Circumscripție nr. 35 Comuna Liești, județul 

Galați. 

Analizând și coroborând actele dosarului, instanța reține următoarele: 

În fapt, prin procesul verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului 

alegerilor și atribuirea mandatelor pentru Consiliul Local la alegerile locale din data de 27 

septembrie 2020 întocmit de Biroul Electoral de Circumscripție nr. 35 Comuna Liești, 

județul Galați, aflat la dosar, rezultă că lista candidaților cărora li s-au atribuit mandate 

sunt: 

1. BOȚ IULIAN, CNP x, din partea Partidului Național Liberal 

2. COSTEA TUDOREL, din partea Partidului Național Liberal 

3. SCARLAT MARICEL, CNP x, din partea Partidului Național Liberal 

4. PANAITE GHEORGHE, CNP x, din partea Partidului Național Liberal 

5. GHEONEA PAVELINA, CNP x, din partea Partidului Național Liberal 

6. POPA GHEORGHE, CNP x, din partea Partidului Național Liberal 

7. BUJOR CORNEL, CNP x, din partea Partidului Național Liberal 

8. CONSTANTIN VALENTIN, CNP x, din partea Partidului Național Liberal 

9. SĂNDICĂ COSTICĂ, CNP x, din partea Partidului Național Liberal 

10. MUNTEANU RADU-VASILE, CNP x, din partea Partidului Național Liberal 

11. MITU CĂTĂLIN, CNP x, din partea Partidului Național Liberal 

12. MILAȘCU DANIEL, CNP x, din partea Partidului Social Democrat 

13. LUPOAIE NICOLAE-CĂTĂLIN, CNP x, din partea Partidului Social 

Democrat 

14. TECUȚĂ COSTEL, CNP x, din partea Partidului Social Democrat 

15. DIBU LAURENȚIU-LEONARD, CNP x, din partea Partidului Social 

Democrat 

16. PĂTRAȘCU NICOLAE, CNP x, din partea Partidului Social Democrat 

17. MIȘU NICOLAE, CNP x, din partea Partidului Ecologist Român. 

Instanța constată că la dosarul cauzei există declarațiile de renunțare la mandatele 

de consilier local a domnilor Boț Iulian și Costea Tudorel, candidați din partea Partidului 

Național Liberal, ce au fost depusă la Primăria Comunei Liești la data de 05.10.2020 și că 

primii doi supleanți de pe lista Partidului Național Liberal sunt domnii Sava Vasile și 

Damian Dorian. 

În drept, potrivit art. 114 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

actualizată, „Mandatele consilierilor locali declarați aleși sunt validate în cel mult 25 de 

zile de la data desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale de 

judecătoria în a cărei rază teritorială se află circumscripția electorală pentru care au avut 

loc alegeri, în procedură necontencioasă, prin încheiere pronunțată în camera de consiliu, 

fără a fi aplicabilă procedura de regularizare a cererii. 

Alin. (2) al aceluiași art. 114 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

actualizată precizează că „Mandatul unui consilier local este validat dacă, la data 

pronunțării încheierii, consilierul local declarat ales îndeplinește cumulativ următoarele 

condiții: 

a) are domiciliul pe teritoriul unității administrativ-teritoriale în care a fost ales, 

dovedit prin actul de identitate în copie; 

b) nu și-a pierdut drepturile electorale, fapt dovedit prin cazierul judiciar; 
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c) nu și-a pierdut calitatea de membru al partidului politic pe lista căruia a fost 

ales, urmare a demisiei sau urmare a excluderii prin hotărârea definitivă a forului 

competent al partidului politic ori prin hotărâre definitivă a unei instanței judecătorești, 

fapt dovedit prin confirmările prevăzute la art. 121 alin. (1) sau prin hotărâre definitivă a 

instanței judecătorești, după caz; 

d) mandatarul financiar coordonator a depus raportul detaliat al veniturilor și 

cheltuielilor electorale în conformitate cu prevederile legii privind finanțarea activității 

partidelor politice și a campaniilor electorale, fapt dovedit prin depunerea raportului, în 

condițiile legii; 

e) nu a renunțat la mandat, în condițiile art. 115; 

f) nu a fost ales prin fraudă electorală constatată în condițiile legii privind 

alegerea autorităților administrației publice locale, dovedită prin documentele privind 

rezultatele alegerilor înaintate de către biroul electoral de circumscripție judecătoriei în a 

cărei rază teritorială se află circumscripția electorală pentru care au fost desfășurate 

alegeri.” 

În continuare, instanța reține că în conformitate cu prevederile art. 115 alin. (1) din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ actualizată „Consilierul local declarat ales 

poate renunța la mandat în cel mult 10 zile de la data desfășurării alegerilor, situație în 

care comunică, în același termen, sub semnătură, decizia sa secretarului general al 

unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.” 

Instanța constată că numiții SCARLAT MARICEL, PANAITE GHEORGHE, 

GHEONEA PAVELINA, POPA GHEORGHE, BUJOR CORNEL, CONSTANTIN 

VALENTIN, SĂNDICĂ COSTICĂ, MUNTEANU RADU-VASILE, MITU CĂTĂLIN, 

MILAȘCU DANIEL, LUPOAIE NICOLAE-CĂTĂLIN, TECUȚĂ COSTEL, DIBU 

LAURENȚIU-LEONARD, PĂTRAȘCU NICOLAE, MIȘU NICOLAE, nu se regăsesc pe 

lista persoanelor aflate în perioada de interdicție de 3 ani de a mai ocupa una din funcțiile 

prevăzute la art. 1 din Legea 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și 

demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind 

înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru 

modificarea și completarea altor acte normative ca urmare a rămânerii definitive a 

rapoartelor de evaluare prin care au fost reținute aspecte privind încălcarea regimului 

juridic al incompatibilităților sau al conflictelor de interese înaintată de Agenția Națională 

de Integritate (ANI) prin adresa nr. 14932/01.10.2020. 
Având în vedere că pentru numiții SCARLAT MARICEL, PANAITE 

GHEORGHE, GHEONEA PAVELINA, POPA GHEORGHE, BUJOR CORNEL, 
CONSTANTIN VALENTIN, SĂNDICĂ COSTICĂ, MUNTEANU RADU-VASILE, 
MITU CĂTĂLIN, MILAȘCU DANIEL, LUPOAIE NICOLAE-CĂTĂLIN, TECUȚĂ  
COSTEL, DIBU LAURENȚIU-LEONARD, PĂTRAȘCU NICOLAE, MIȘU NICOLAE 
sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 114 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ actualizată, instanța urmează să valideze mandate acestora, obținute în 
urma alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020. 

De asemenea, având în vedere că nu este îndeplinită condiția de la art. 114 alin. (2) 

lit. e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ actualizată instanța va invalida, ca 

urmare a declarațiilor de renunțare, mandatele domnilor Boț Iulian și Costea Tudorel, 

candidați din partea Partidului Național Liberal. 

În ceea ce privește validarea mandatelor de consilier local cu privire la domnii Sava 

Vasile, CNP x și Damian Adrian, CNP x, înscriși în lista supleanților pentru funcția de 

consilier local din partea Partidului Național Liberal, întocmită de Biroul Electoral de 

Circumscripție nr. 35 Comuna Liești, județul Galați, instanța apreciază că urmează a fi 

avute în vedere dispozițiile art. 119 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ actualizată care precizează că „Mandatele supleanților sunt validate de 

judecătoria în a cărei rază teritorială se află circumscripția electorală pentru care au avut 
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loc alegeri, în procedură necontencioasă, prin încheiere pronunțată în camera de consiliu, 

fără a fi aplicabilă procedura de regularizare a cererii. Validarea mandatelor supleanților 

se realizează în condițiile art. 114 alin. (2), cu respectarea prevederilor legii privind 

alegerea autorităților administrației publice locale în situația în care consilierul local 

declarat ales se află în una dintre următoarele situații: 

a) nu este validat ca urmare a neîndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 114 alin. 

(2); ’ 

b) este considerat demisionat de drept, potrivit art. 116 alin. (9).” 

Având în vedere că în cauză, încheierea de validarea a consilierilor locali ce intră în 

componența Consiliul local al comunei Liești, județul Galați, nu a rămas definitivă, 

instanța va respinge ca fiind prematur formulată cererea de validare a mandatelor de 

consilier local cu privire la domnii Sava Vasile, CNP 1x și Damian Adrian, CNP x, înscriși 

în lista supleanților pentru funcția de consilier local din partea Partidului Național Liberal, 

întocmită de Biroul Electoral de Circumscripție nr. 35 Comuna Liești, județul Galați. 

PENTRU ACESTE MOTIVE 

ÎN NUMELE LEGII 

HOTĂRĂȘTE: 

În baza art. 114 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

actualizată, validează mandatele următorilor consilieri locali ce intră în componența 

Consiliul local al comunei Liești, județul Galați: 

SCARLAT MARICEL, CNP, din partea Partidului Național Liberal 

PANAITE GHEORGHE, CNP x, din partea Partidului Național Liberal 

GHEONEA PAVELINA, CNP x, din partea Partidului Național Liberal 

POPA GHEORGHE, CNP x, din partea Partidului Național Liberal 

BUJOR CORNEL, CNP x, din partea Partidului Național Liberal 

CONSTANTIN VALENTIN, CNP x, din partea Partidului Național Liberal 

SĂNDICĂ COSTICĂ, CNP x, din partea Partidului Național Liberal 

MUNTEANU RADU-VASILE, CNP x, din partea Partidului Național Liberal 

MITU CĂTĂLIN, CNP x, din partea Partidului Național Liberal 

MILAȘCU DANIEL, CNP x, din partea Partidului Social Democrat 

LUPOAIE NICOLAE-CĂTĂLIN, CNP x, din partea Partidului Social Democrat 

TECUȚĂ COSTEL, CNP x, din partea Partidului Social Democrat 

DIBU LAURENȚIU-LEONARD, CNP x, din partea Partidului Social Democrat 

PĂTRAȘCU NICOLAE, CNP x, din partea Partidului Social Democrat 

MIȘU NICOLAE, CNP x din partea Partidului Ecologist Român 

Invalidează, ca urmare a declarațiilor de renunțare, mandatele următorilor 

candidați: 

1. BOȚ IULIAN, CNP x, din partea Partidului Național Liberal 

2. COSTEA TUDOREL, din partea Partidului Național Liberal 

Respinge ca fiind prematur formulată cererea de validare a mandatelor de consilier 

local cu privire la domnii Sava Vasile, CNP x și Damian Adrian, CNP x, înscriși în lista 

supleanților pentru funcția de consilier local din partea Partidului Național Liberal, 

întocmită de Biroul Electoral de Circumscripție nr. 35 Comuna Liești, județul Galați 
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Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului județului Galați și Secretarului 

general al UAT Comuna Liești, județul Galați. 

Executorie. 

Cu drept de apel în termen de 3 zile de la comunicare către persoanele interesate, la 

Tribunalul Galați. 

Cererea de apel se va depune la Judecătoria Liești. 

Pronunțată azi, 27.10.2020, prin punerea soluției la dispoziția părților prin 

mijlocirea grefei instanței. 

PREȘEDINTE, GREFIER, 

Ana-Maria CRISTIȘOR Ionela ILIE 

Red./ Tehn. A.M.C 

Ex. 4/28.10.2020 com. 2ex 28.10.2020 


