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R O M Â N I A
JUDECĂTORIA MOINEŞTI 

JUDEŢUL BACĂU 
ÎNCHEIERE

Şedinţa din Camera de consiliu din data de 15.10.2020 
INSTANŢA CONSTITUITĂ DIN:

PREŞEDINTE -  STAN ANCA MĂDĂLINA -  C.44 U 
Grefier -  Crina Valerica Marinescu

Pe rol se află judecarea cauzei civile formulată de petentul BIROUL ELECTORAL 
^ DE CIRCUMSCRIPŢIE NR. 6 DĂRMĂNEŞTI, JUDEŢ BACĂU având ca obiect
 ̂ „validare mandat primar”.

Soluţionarea cauzei se face fără citarea părţilor.
Se face referatul cauzei de către grefierul de şedinţă,care invederează instanţei de 

judecată faptul că s-au inaintat la dosar, prin Serviciul Registratură, inscrisurile solicitate.
Instanţa stabileşte că este competentă general, material şi teritorial să judece prezenta 

cauză, în temeiul art. 149 din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ.
Instanţa încuviinţează, pentru petent proba cu înscrisurile de la dosar, apreciind această 

probă ca fiind admisibilă si concludentă soluţionării cauzei.
Instanţa declară cercetarea procesului încheiată şi rămâne în pronunţare.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:
La data de 30.09.2020 a fost depus la Judecătoria Moineşti dosarul întocmit la Biroul 

de Circumscripţie nr. 6 Dărmăneşti, judeţul Bacău, cu ocazia desfăşurării alegerilor electorale 
la data de 27.09.2020 pentru funcţia de primar al oraşului Dărmăneşti, jud. Bacău.

( Dosarul cuprinde procesele verbale privind consemnarea rezultatelor votării şi procesul
verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea 
mandatului.

Din analiza dosarului, instanţa a constatat că în or. Dărmăneşti, jud. Bacău, candidatul 
declarat ales este TOMA CONSTANTIN -CNP 1691001044362, din partea Partidului 
Naţional Liberal, cu un nr. de 3707 de voturi valabil exprimate, obţinute.

Pe lângă cazierul judiciar, instanţa a efectuat verificări privind depunerea şi publicarea 
în monitorul oficial 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, în 
acord cu dispoziţiile art. 38 alin. (1) şi (1A1) din Legea nr. 334/2006.

în drept, instanţa reţine ca fiind aplicabile prevederile art. 149 din O.U.G. 57/2019 
privind codul administrativ, potrivit cu care:
(1) Validarea se realizează la judecătorie, după depunerea raportului detaliat al veniturilor şi 
cheltuielilor electorale, potrivit legii privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor 
electorale, prin încheiere pronunţată în camera de consiliu, iară a fi aplicabilă procedura de 
regularizare a cererii.
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(2) Invalidarea alegerii primarului se poate pronunţa în cazul în care se constată, potrivit legii 
privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, încălcarea condiţiilor de eligibilitate 
sau dacă alegerea acestuia s a făcut prin fraudă electorală.

Din datele furnizate instanţei, nu a rezultat încălcarea condiţiilor de eligibilitate sau 
dacă alegerea candidatului s -a făcut prin fraudă electorală.

Instanţa conchide astfel că sunt îndeplinite condiţiile de formă pentru validarea alegerii 
primarului.

Astfel, partidul din partea căruia a candidat cel declarat câştigător a depus la Autoritatea 
Electorală Permanentă raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale.

Totodată, instanţa constată că nu este incidenţă niciuna din situaţiile care ar impune 
invalidarea alegerii primarului, apreciind că sunt îndeplinite condiţiile de eligibilitate în 
privinţa candidatului declarat ales.

Acesta are vârsta de peste 23 de ani şi nu ocupă nicio funcţie care să-i interzică asocierea 
în partide politice, potrivit art. 40 alin. (3) din Constituţia României, republicată, respectiv „Nu 
pot face parte din partide politice judecătorii Curţii Constituţionale, avocaţii poporului, 
magistraţii, membrii activi ai armatei, poliţiştii şi alte categorii de funcţionari publici stabilite 
prin lege organică/'

Instanţa reţine că, în cauză, candidatul declarat ales are domiciliul pe teritoriul unităţii 
administrativ teritoriale în care a fost ales, aşa cum rezultă din copia cărţii de identitate aflate 
la dosarul de candidat.

Din cazierul judiciar, precum şi din datele cu caracter oficial comunicate de Agenţia 
Naţională de Integritate, rezultă că, până la data prezentei hotărâri, candidatului declarat ales, 
TOM A CONSTANTIN, nu i s-a interzis exercitarea dreptului de a alege, prin hotărâre 
judecătorească definitivă, şi nici nu i s-a interzis, prin hotărâre judecătorească definitivă, 
exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice.

în concluzie, sunt îndeplinite condiţiile de fond prevăzute de O.U.G. 57/2019 
coroborate cu cele ale art. 4 şi art. 6 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, nefiind constatată în condiţiile acestei legi privind alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, vreo fraudă electorală.

Astfel, instanţa va dispune validarea alegerii primarului or. Dărmăneşti, Judeţul Bacău, 
în persoana candidatului TOMA CONSTANTIN, din partea Partidului Naţional Liberal.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII 

DISPUNE:

Validează alegerea domnului TOMA CONSTANTIN, din partea Partidului National 
Liberal, pentru funcţia de primar al comunei Dărmăneşti, judeţul Bacău.

Dispune comunicarea prezentei hotărâri Instituţiei Prefectului Judeţului Bacău şi 
Consiliului Local Dărmăneşti, judeţul Bacău.

Cu drept de apel în termen de 2 de zile de la aducerea la cunoştinţa publică, cerere ce 
se va depune la Judecătoria Momeşti.

Data în Camera de Consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 15.10.2020.

PREŞEDINTE, GREFIER,
Stan Anca Mădălina Crina Valerica Marinescu
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