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R O M Â N I A
JUDECĂTORIA CÂMPENI
Dosar nr. 1676/203/2020 

ÎNCHEIERE NR. 862/2020 
Şedinţa Camerei de Consiliu  de la 14 Octombrie 2020

Completul compus din:
           PREŞEDINTE : CORNEL ŞTEFAN DANCIU

                                                 GREFIER :   DANIELA-MIRELA PAVEN 

Pe rol se afla îndeplinirea procedurii de validare a mandatului de consilier al oraşului
Abrud , judeţul Alba  a  domnului DAVID MIRCEA,   conform art. 114 din  Ordonanţa de
Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

Procedura  este  legal  îndeplinită,  cauza  soluţionându-se  conform  procedurii
necontencioase , fără citare.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:
 Verificându-şi  competenţa în baza art. 131 Cod  procedură civilă, instanţa constată

că   Judecătoria Cîmpeni  este competentă  general, material şi teritorial să soluţioneze cauza,
conform art.  94 alin. 3 Cod procedură civilă rap. la art. 114 din Ordonanţa de Urgenţă nr.
57/2019 privind Codul administrativ. 

In  temeiul  art.  238  Cod  procedură  civilă,  instanţa  estimează  durata  cercetării
procesului la 1 zi.

Constatând că proba cu înscrisuri este pertinentă concludentă şi utilă, în temeiul art.
258 Cod procedură civilă raportat  la art. 255 Cod procedură civilă,  instanţa încuviinţează
proba cu înscrisuri.

Instanţa reţine cauza în pronunţare.

                                                       INSTANŢA

Deliberând asupra  cauzei de faţă, reţine următoarele : 
La data de 1.10.2020  a fost înaintat  de către Biroul Electoral de Circumscripţie  nr. 5,

al oraşului Abrud, judeţul Alba , Judecătoriei Cîmpeni dosarul întocmit conform art. 103  alin.
5  din  Legea  nr.  115/2015   conţinând   procesul-verbal  privind  centralizarea,  constatarea
rezultatului  alegerilor  şi atribuirea mandatelor de consilieri   al  oraşului Abrud, la alegerile
locale din data de 27.09.2020,  precum şi procesele-verbale primite de la birourile electorale
ale  secţiilor  de votare,  procese -  verbale  privind consemnarea,   rezultatelor  votării  pentru
consiliul  local.   

La  data  de  12.10.2020,  în  conformitate  cu  prevederile  114 alin.  3  şi  4  din  OUG
57/2019  privind  Codul  Administrativ  au  fost   transmise  Judecătoriei  Cîmpeni  de  către
secretarul general al oraşului  documentele doveditoare  depuse de consilierii locali   declaraţi
aleşi la alegerile din data de 27.09.2020, în vederea validării mandatelor de consilieri locali,
respectiv  a   domnului  DAVID  MIRCEA,membru  PNL,  precum  şi  dovada  îndeplinirii
condiţiilor prevăzute  de art. 114 alin. 2 lit. a şi e  din O.U.G. 57/2019. 

În cauză a fost încuviinţată proba cu înscrisuri, constând în actele depuse la dosarul
cauzei. 

Analizând actele dosarului instanţa reţine următoarele: 
Prin prisma înscrisurilor depuse la dosar şi a dispoziţiilor legale aplicabile prevăzute

de art. 114 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, instanţa constată că în urma
alegerilor care au avut loc la data de 27 septembrie 2020 în  oraşul Abrud,  judeţul Alba,
candidatul    DAVID MIRCEA, a fost ales în funcţia de consilier local din partea Partidului
Naţional Liberal. 

Potrivit dispoziţiilor art. 114 alin. 1 şi 2 din OUG nr. 57/2019, mandatele consilierilor
locali declaraţi aleşi sunt validate  în cel mult  25 de zile de la data desfășurării alegerilor de

1



către judecătoria în a cărei rază teritorială se află circumscripția electorală pentru care au avut
loc alegeri, în procedură necontencioasă. Totodată, 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;
 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 cauză,  instanţa  constată  că  în  ceea ce priveşte  pe domnul  DAVID MIRCEA,
acesta  îndeplineşte  condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale mai sus menţionate în sensul că
s-a făcut  dovada deţinerii  domiciliului  pe raza oraşului  Abrud, nu şi-a  pierdut  drepturile
electorale, conform cazierului anexat , a  făcut dovada calităţii de membru al partidului politic
de pe lista căruia a fost ales, a depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale,
nu a  renunţat la mandat în condiţiile art. 115 din OUG nr. 57/2019 şi  a făcut dovada că nu a
fost ales  prin fraudă electorală.

Pentru aceste considerente, văzând şi dispoziţiile art.   114    din OUG 57/2019, instanţa
urmează  a  dispune   validarea     alegerii  în  funcţia  de  consilier   al  oraşului  Abrud    a
candidatului     DAVID MIRCEA, membru al Partidului Naţional Liberal. 

 PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE:
 
Validează alegerea  domnului  DAVID  MIRCEA,  membru  al  Partidului  Naţional

Liberal   în funcţia de consilier local  al  oraşului Abrud, judeţul Alba. 
Prezenta încheiere se comunică de îndată  Prefectului Judeţului Alba şi  secretarului

general al Primăriei oraşului Abrud, judeţul Alba.
Cu drept de apel în termen de 3 zile de la comunicarea prezentei încheieri.  
Pronunţată azi, 14 octombrie 2020 , şi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei

instanţei. 

                        PREŞEDINTE,                                                                   GREFIER,
                  CORNEL ŞTEFAN DANCIU                                DANIELA –MIRELA PAVEN 

Red.C.Ş.D.
Tehnored.D.M.P.
Ex.4/19.10.2020 
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https://sintact.ro/#/dokument/16947735/2016-04-25?unitId=art(103)&cm=DOCUMENT
https://lege5.ro/Gratuit/gm2dcnrygm3q/codul-administrativ-din-03072019?pid=291968545&d=2020-10-13#p-291968545
https://lege5.ro/Gratuit/gm2dcnrygm3q/codul-administrativ-din-03072019?pid=291968584&d=2020-10-13#p-291968584


JUDECĂTORIA CÂMPENI
Câmpeni, str Horea, nr.12 jud.Alba

E-mail   judecatoria.campeni@just.ro
Tel 0258771920, Fax 0258771322

Operator de date cu caracter personal nr.10972            
                                 Dosar nr. 1676/203/2020 

 

              C Ă T R E,
Secretarul  general al Oraşului Abrud, judeţul ALBA 

Alăturat vă înaintăm un exemplar al Încheierii nr.862/2020  pronunţată în dosar nr.
1676/203/2020,  prin  care  s-a  validat  alegerea  domnului  DAVID  MIRCEA,  membru  al
Partidului Naţional Liberal, în funcţia de consilier local  al Oraşului Abrud , judeţul Alba. 

Vă solicităm  să  ne   comunicaţi   la  dosarul  cauzei  dovada  aducerii  la  cunoştinţă
publică a încheierii (proces verbal de afişare). 

 PREŞEDINTE,                                                           GREFIER, 
CORNEL ŞTEFAN DANCIU                                DANIELA-MIRELA PAVEN 

Vă informăm că începând cu data de 25.05.2018 datele menţionate în prezentul document se înscriu în cele
prevăzute de Regulamentul 2016/679/UE(RGPD) privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte

prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.
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JUDECĂTORIA CÂMPENI
Câmpeni, str Horea, nr.12 jud.Alba

E-mail   judecatoria.campeni@just.ro
Tel 0258771920, Fax 0258771322

Operator de date cu caracter personal nr.10972            
                                 Dosar nr. 1676/203/2020 

 

                                    C Ă T R E,
PREFECTUL JUDEŢULUI ALBA 

Alăturat vă înaintăm un exemplar al Încheierii nr.862/2020  pronunţată în dosar nr.
1676/203/2020,  prin  care  s-a  validat  alegerea  domnului  DAVID  MIRCEA, membru  al
Partidului Naţional Liberal , în funcţia de consilier local  al Oraşului Abrud, judeţul Alba. 

Vă solicităm  să  ne   comunicaţi   la  dosarul  cauzei  dovada  aducerii  la  cunoştinţă
publică a încheierii (proces verbal de afişare). 

             PREŞEDINTE,                                                           GREFIER, 
CORNEL ŞTEFAN DANCIU                                DANIELA-MIRELA PAVEN 

Vă informăm că începând cu data de 25.05.2018 datele menţionate în prezentul document se înscriu în cele
prevăzute de Regulamentul 2016/679/UE(RGPD) privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte

prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.
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