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Pe rol judecarea cauzei civile privind pe petent Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 
6 Oraş Dărmăneşti având ca obiect validare mandat consilier.

Soluţionarea cererii se face fără citare.
S-a expus referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care.
Instanţa constată că prezenta cerere se judecă în procedură necontencioasă, în camera 

de consiliu, fără citarea petentului, potrivit dispoziţiilor art. 114 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, raportat la art. 527 din Codul de procedură civilă.

Instanţa, în aplicarea prevederilor art. 131 Cod de Procedură Civilă, verifică şi 
constată competenţa generală, materială şi teritorială de a soluţiona prezenta cauză, raportat la 
art. 528 din Codul de procedură civilă, cu trimitere la dispoziţiile art. 114 alin. 1 din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Instanţa, deliberând aspra probatoriului, în temeiul art. 258 rap. la art. 255 C.pr.civ., 
încuviinţează, pentru petent, proba cu înscrisuri, apreciind această probă ca fiind pertinentă, 
concludentă şi utilă soluţionării prezentei cauze, sens în care constată că au fost depuse Ia 
dosarul cauzei documentele prevăzute de către dispoziţiile art. 114 alin. 2) şi 3) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ.

Instanţa, considerând că au fost lămurite toate împrejurările de fapt şi temeiurile de 
drept ale cauzei, reţine cauza spre soluţionare.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:
Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Mo ine şti la data de 01.10.2020, sub nr. 

3566/260/2020, petentul Biroul Electoral de Circumscripţie Nr. 6 Oraş Dărmăneşti a înaintat 
documentele puse la dispoziţie de consilierii locali declaraţi aleşi la alegerile locale din data 
de 27.09.2020, propunerile de validare ale numiţilor MILEA FANEL, PAERELE COSMIN- 
MARIAN, POP IULIAN A, NICODIM ELENA, COTFAS MIHAL COTFAS VASILE. 
STOICA ADRIANA, MOCONDUREANU FLORENTINA-IOANA, BUZATU MIHA1, 
STANULET DUMITRU, CHIPER GHEORGHE, MANEA ILIE, aleşi pe lista Partidului 
Naţional Liberal, BALAŞ CONSTANTIN, VERDES MIRELA ELENA, STOICA ALINA 
ELENA, DEBRECZENI TIBERIUS CAROL, în funcţia de consilieri locali ai oraşului 
Dărmăneşti, judeţul Bacău solicitând pronunţarea unei încheieri potrivit art, 114 Codul de 
procedură civilă.
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în motivarea acţiunii, petentul a arătat că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru 
aceasta.

în drept, petentul a invocat dispoziţiile art. 114 alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ.

în dovedire, petentul a depus înscrisuri (f. 3-20 dosar) şi, urmare adresei instanţei, la 
data de 14.10.2020, petentul a depus documentele prevăzute de art. 114 alin. (2) lit. a-e din 
OUG 57/2019 pentru consilierii declaraţi aleşi la alegerile locale, la care a ataşat, totodată, 
declaraţiile de renunţare la mandat.

în cauză, instanţa a încuviinţat şi a administrat proba cu înscrisuri.
Analizând cererea prin prisma înscrisurilor dosarului, instanţa reţine următoarele:
In fapt, prin propunerea înaintată de către Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 6 

Oraş Dărmăneşti s-au transmis documentele pentru validarea mandatelor consilierilor locali 
aleşi la alegerile locale din 27.09.2020.

Astfel, s-a propus validarea mandatelor de consilier local pentru candidaţii MILEA 
FANEL, P AERELE COSMIN-MARIAN, POP IULIAN A, NICODIM ELENA,’ COTFAS 
MIHAL COTFAS VASILE, STOICA ADRIANA, MOCONDUREANU FLORENTINA- 
IOANA. BUZATU MUTAI, STANULET DUMITRU, CHIPER GHEORGHE, MANEA 
ILIE, aleşi pe lista Partidului Naţional Liberal, BALAŞ CONSTANTIN, VERDES MIRELA 
ELENA, STOICA ALINA ELENA, DEBRECZENI TIBERIUS CAROL în funcţia de 
consilieri locali ai oraşului Dărmăneşti, judeţul Bacău, precum şi validarea mandatului de(~. 
consilier Local Supleant al candidatului CENGHER IONELA de pe lista Partidului Naţional 
Liberal.

S-a transmis, la dosarul cauzei, şi declaraţia de renunţare la funcţia de consilier a 
candidatului TOM A CONSTANTIN de pe lista Partidului Naţional Liberal.

în drept, potrivit art. 114 din O.U.G. nr, 57/2019 privind Codul administrativ, 
judecătoria, după verificarea documentelor doveditoare pentru îndeplinirea condiţiilor 
prevăzute de alin. 2 lit. a-e, se pronunţă prin încheiere faţă de propunerea de validare înaintată 
de secreterul general al unităţii administrativ teritoriale. Totodată, ia act de renunţările la 
mandat depuse şi va valida propunerea făcută în ceea ce priveşte candidaţii supleanţi aleşi pe 
lista aceluiaşi partid cu renunţătorii.

Instanţa, văzând dispoziţiile legale sus enunţate şi îndeplinirea condiţiilor dispuse de 
acestea, în temeiul art. 114 din O.U.G. nr. 57/2019, va valida mandatele candidaţilor MILEA 
FANEL. PAERELE COSMIN-MARIAN, POP IULIANA, NICODIM ELENA, COTFAS 
MIHAL COTFAS VASILE, STOICA ADRIANA, MOCONDUREANU FLORENTINA- 
IO AN A. BUZATU MIHAI, STANULET DUMITRU, CHIPER GHEORGHE, MANEA 
ILIE, aleşi pe lista Partidului Naţional Liberal, BALAŞ CONSTANTIN, VERDES MIRELAr  
ELENA, STOICA ALINA ELENA, DEBRECZENI TIBERIUS CAROL aleşi pe lista^ 
Partidului Social Democrat, în funcţia de consilieri locali ai Oraşului Dărmăneşti, judeţul 
Bacău şi mandatul de consilier Local Supleant al candidatului CENGHER IONELA de pe 
lista Partidului Naţional Liberal.

Va lua act de renunţarea candidatului TOM A CONSTANTIN de pe lista Partidului 
Naţional Liberal la mandatul de consilier local.

Prezenta se comunică Secretarului general al Comunei Ghimeş Făget şi Prefectului 
Judeţului Bacău.

PENTRU ACESTE MOTIVE, 
ÎN NUMELE LEGII 

DISPUNE:
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Admite cererea având ca obiect validare mandat consilier formulată de Secretarul 
general al Oraşului Dărmăneşti.

în temeiul art. 114 din O.U.G. nr, 57/2019, validează mandatele candidaţilor MILEA 
FANEL, P AERELE COSMIN-MARIAN, POP IULIANA, NICODIM ELENA, 
COTFAS MIHAI, COTFAS VASILE, STOICA ADRIANA, MOCONDUREANU 
FLORENTINA-IOANA, BUZATU MIHAI, STANULET DUMITRU, CHIPER 
GHEORGHE, MANEA ILIE, aleşi pe lista Partidului Naţional Liberal. BALAŞ 
CONSTANTIN, VERDES MIRELA ELENA, STOICA ALINA ELENA. 
DEBRECZENI TIBERIUS CAROL aleşi pe lista Partidului Social Democrat. în funcţia de 
consilieri locali ai Oraşului Dărmăneşti, judeţul Bacău.

Ia act de renunţarea candidatului TOM A CONSTANTIN de pe lista Partidului 
Naţional Liberal la mandatul de consilier local.

Validează mandatul de consilier Local Supleant al candidatului CENGHER 
IONELA de pe lista Partidului Naţional Liberal.

Prezenta se comunică Secretarului general al Oraşului Dărmăneşti şi Prefectului 
Judeţului Bacău.

Cu drept de apel în 3 de zile de la comunicare.
Dată în şedinţa camerei de consiliu.
Pronunţată astăzi, 14.10.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa 

instanţei.
PREŞEDINTE, GREFIER,

MARIA CRISTEA MARIANA PURCARIU
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