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Pe rol se află soluţionarea cererii formulată de petentul Biroul Electoral de Circumscripţie nr.
74 Zăbrani având ca obiect validarea mandat consilier Zăbrani.

Cererea este scutită de la plata taxei judiciare de timbru în temeiul art.  120 din Legea nr.
115/2015.

Grefierul de şedinţă efectuează referatul oral al cauzei, după care instanţa, verificându-şi din
oficiu competenţa, în temeiul art. 529 alin. 1 Cod de procedură civilă, constată că este competentă
sub toate aspectele să judece prezenta cauza raportat la prevederile art. 149 alin. 1 din O.U.G. nr.
57/2019,  având  în  vedere  că  Biroul  electoral  de  circumscripţie  se  află  în  raza  de  competenţă  a
Judecătoriei Lipova.

În temeiul art. 258 alin. 1 Cod de procedură civilă, încuviinţează în probaţiune înscrisurile
depuse la dosar, ca fiind necesare şi utile soluţionării cauzei.

Nemaifiind alte probe de administrat instanţa declară terminată faza probatorie şi procedează
la soluţionarea cauzei.

INSTANŢA

        Constată că prin cererea înregistrată la Judecătoria Lipova la data de 28.09. 2020, petentul
Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 74 Zăbarni a solicitat validarea mandatelor de consilier.

Din  documentaţia  depusă  rezultă  că,  în  urma  alegerilor  locale  din  cadrul  Circumscripţiei
electorale nr. 74 Zăbrani din data 27 septembrie 2020, consemnate în procesul - verbal de stabilire a
rezultatului votării pentru alegerea consilierilor locali declaraţi aleşi în Consiliul local al Comunei
Zăbrani,  jud.  Arad,  verificat  şi  vizat  de  către  Biroul  electoral  judeţean  Arad,  au  fost  aleşi  cu
majoritatea voturilor valabil exprimate pe listele de candidaţi consilierii locali ai Comunei Zăbrani,
după cum urmează: Codrean Dănuţ - Partidul Naţional Liberal, Ardelean Ramona Ioana - Partidul
Naţional  Liberal,  Petrescu Daniel  Vasile -  Partidul  Naţional  Liberal,  Macovei  Luigi  Ciprian -
Partidul  Naţional  Liberal,  Kiss  Gabriel -  Partidul  Naţional  Liberal,  Nicula  Tiberiu  Marinică -
Partidul Naţional Liberal, Lazăr Florin –Alianţa USR PLUS, Palconi Aurel Codruţ - Alianţa USR
PLU,  Cornea Ioan Florin - Alianţa USR PLUS,  Oltean Florin - Partidul Social Democrat,  Baba
Ionel  Fănel -  Partidul  Social  Democrat,  Blaguescu  Dorel  Liviu -  Partidul  Pro  România,  Ianc
Graţian - Partidul Pro România.

La data de 12.10.2020 s-a înaintat documentaţia doveditoare pentru îndeplinirea condiţiilor
prevăzute de art.114 alin.2 lit. a-e din OUG nr.57/2019, propunând validarea mandatelor consilierilor
locali.           

În probaţiune, petentul a depus înscrisuri. 
Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Pentru validarea mandatelor  consilierilor  locali,  în fapt,  instanţa reţine că din tabelul  nominal  de
validare  depus  de  petentă  la  dosar  coroborat  cu  procesul  verbal  privând  centralizarea  voturilor,
constatarea  rezultatului  alegerilor  şi  atribuirea  mandatelor  pentru  Consiliul  Local  al  Comunei
Zăbrani, precum şi cu certificatele doveditoare al alegerii consilierului local rezultă că următoarele
persoane  au  fost  alese  pentru  Consiliul  Local  al  Comunei  Zăbrani:  Codrean  Dănuţ -  Partidul
Naţional Liberal, Ardelean Ramona Ioana - Partidul Naţional Liberal,  Petrescu Daniel Vasile -
Partidul  Naţional  Liberal,  Macovei  Luigi  Ciprian -  Partidul  Naţional  Liberal,  Kiss  Gabriel -
Partidul  Naţional  Liberal,  Nicula Tiberiu Marinică -  Partidul  Naţional  Liberal,  Lazăr Florin –
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Alianţa USR PLUS, Palconi Aurel Codruţ - Alianţa USR PLU, Cornea Ioan Florin - Alianţa USR
PLUS,  Oltean Florin -  Partidul Social  Democrat,  Baba Ionel Fănel - Partidul Social Democrat,
Blaguescu Dorel Liviu - Partidul Pro România, Ianc Graţian - Partidul Pro România.

În drept, instanţa constată că aceste cereri intră sub incidenţa dispoziţiilor art. 114, 115, 121
din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.

Art. 114 alin. 2 din OUG nr. 57/2019 prevede că “Mandatul unui consilier local este validat
dacă, la data pronunţării încheierii, consilierul local declarat ales îndeplineşte cumulativ următoarele
condiţii:
a) are domiciliul pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale în care a fost ales, dovedit prin actul de
identitate în copie;
b) nu şi-a pierdut drepturile electorale, fapt dovedit prin cazierul judiciar;
c)  nu şi-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 instanţei judecătoreşti, fapt dovedit prin confirmările prevăzute la art.
121 alin. (1) sau prin hotărâre definitivă a instanţei judecătoreşti, după caz;
d) mandatarul financiar coordonator a depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale
în conformitate cu prevederile legii privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor
electorale, fapt dovedit prin depunerea raportului, în condiţiile legii;
e) nu a renunţat la mandat, în condiţiile art. 115;
f)  nu a  fost  ales  prin fraudă electorală  constatată  în  condiţiile  legii  privind alegerea  autorităţilor
administraţiei  publice locale,  dovedită prin documentele  privind rezultatele  alegerilor  înaintate  de
către biroul electoral de circumscripţie judecătoriei în a cărei rază teritorială se află circumscripţia
electorală pentru care au fost desfăşurate alegeri.”.
Raportat la aceste dispoziţii legale, instanţa constată că în cauză sunt îndeplinite exigenţele art. 114
alin. 2 din OUG 57/2019, conform căruia mandatele următorilor consilieri locali: Codrean Dănuţ -
Partidul Naţional Liberal,  Ardelean Ramona Ioana -  Partidul Naţional Liberal,  Petrescu Daniel
Vasile - Partidul Naţional Liberal, Macovei Luigi Ciprian - Partidul Naţional Liberal, Kiss Gabriel
- Partidul Naţional Liberal,  Nicula Tiberiu Marinică - Partidul Naţional Liberal,  Lazăr Florin –
Alianţa USR PLUS, Palconi Aurel Codruţ - Alianţa USR PLU, Cornea Ioan Florin - Alianţa USR
PLUS,  Oltean Florin -  Partidul Social  Democrat,  Baba Ionel Fănel - Partidul Social Democrat,
Blaguescu  Dorel  Liviu -  Partidul  Pro  România,  Ianc  Graţian -  Partidul  Pro  România,  pot  fi
validate.

Astfel cum rezultă din înscrisurile de la dosar (copiile cărţilor de identitate, caziere judiciare,
adresele emise de partidele din care fac parte consilierii locali), consilierii locali anterior menţionaţi
au domiciliile pe teritoriul UAT al comunei Petriş, în care au fost aleşi, nu şi-au pierdut drepturile
electorale şi au calitatea de membrii ai partidelor politice pe lista cărora au fost aleşi.

De asemenea, conform declaraţiilor consilierilor locali depuse la dosar a fost probat faptul că
aceştia nu au renunţat la mandate, fiind îndeplinite şi condiţiile art. 114 alin. 2 literele d şi f, vizând
raportul  detaliat  al  veniturilor  şi  cheltuielilor  electorale  şi  respectarea  condiţiilor  legii  privind
alegerea  autorităţilor  administraţiei  publice  locale.  Acest  din  urmă  aspect  este  dovedit  prin
documentele  privind  rezultatele  alegerilor  înaintate  de  către  biroul  electoral  de  circumscripţie,
prezumându-se  că  acestea  au  fost  verificate  la  momentul  la  care  s-a  constatat  rezultatul  final  al
alegerilor.

În consecinţă, având în vedere că sunt îndeplinire cerinţele dispoziţiilor art. 114 raportat la art.
115, 121 din OUG 57/2019, instanţa va admite cererea şi astfel, va dispune validarea mandatelor de
consilier local pentru Consiliul Local al Comunei Zăbrani a următoarelor persoane: Codrean Dănuţ
- Partidul Naţional Liberal, Ardelean Ramona Ioana - Partidul Naţional Liberal,  Petrescu Daniel
Vasile - Partidul Naţional Liberal, Macovei Luigi Ciprian - Partidul Naţional Liberal, Kiss Gabriel
- Partidul Naţional Liberal,  Nicula Tiberiu Marinică - Partidul Naţional Liberal,  Lazăr Florin –
Alianţa USR PLUS, Palconi Aurel Codruţ - Alianţa USR PLU, Cornea Ioan Florin - Alianţa USR
PLUS,  Oltean Florin -  Partidul Social  Democrat,  Baba Ionel Fănel - Partidul Social Democrat,
Blaguescu Dorel Liviu - Partidul Pro România, Ianc Graţian - Partidul Pro România.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII
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HOTĂRĂŞTE

Validează  mandatele  de  consilier  local  pentru  Consiliul  Local  al  comunei  Zăbrani  a
următoarelor  persoane:  Codrean Dănuţ -  Partidul  Naţional  Liberal,  Ardelean Ramona Ioana -
Partidul  Naţional  Liberal,  Petrescu  Daniel  Vasile -  Partidul  Naţional  Liberal,  Macovei  Luigi
Ciprian -  Partidul  Naţional  Liberal,  Kiss  Gabriel -  Partidul  Naţional  Liberal,  Nicula  Tiberiu
Marinică - Partidul Naţional Liberal,  Lazăr Florin –Alianţa USR PLUS, Palconi Aurel Codruţ -
Alianţa  USR PLU,  Cornea  Ioan Florin -  Alianţa  USR PLUS,  Oltean Florin -  Partidul  Social
Democrat,  Baba Ionel  Fănel -  Partidul  Social  Democrat,  Blaguescu Dorel  Liviu -  Partidul  Pro
România, Ianc Graţian - Partidul Pro România.

Prezenta hotărâre se comunică de îndată Prefectului judeţului Arad şi Secretarului general al
Comunei Zăbrani.

Cu drept de apel în termen de 3 zile de la comunicarea prezentei încheieri de către Secretarul
general  al  Comunei  Zăbrani,  pentru  cei  interesaţi  de  validarea  sau  invalidarea  mandatelor
consilierilor locali. Cererea de apel se depune la Judecătoria Lipova.

Pronunţată la data de 21.10.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa
instanţei.

               Preşedinte,                Grefier,
   Komuves Alexandra Antoche Anca

Red./Tehnored. 
A.K/A.A
4 ex./2 com./ 22 octombrie 2020
Se comunică părţilor: 
1. Secretarului general al Comunei Zăbrani,
2. Prefectului judeţului Arad.
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