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SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, jud. Braşov

Vă comunicăm alăturat încheierea camerei de consiliu din data de 30 octombrie 2020, 
pronunţată în dosarul civil cu numărul de mai sus, prin care s-a validat mandatul candidatului 
supleant declarat ales la funcţia de consilier local al Municipiului Făgăraş şi vă solicităm să 
procedaţi în conformitate cu prevederile art. 119 din Codul administrativ.

Vă mulţumim pentru colaborare,

JUDECĂTOR 
Adinela Dejenariu

GREFIER
Maria-Georgeta Juncu



JUDECĂTORIA FĂGĂRAŞ 
JUDEŢUL BRAŞOV

ROMÂNIA

Dos.C. 3850/226/2020

Î N C H E I E R E
Şedinţa camerei de Consiliu din data de 30 octombrie 2020 

Instanţa constituită din:
JUDECĂTOR : Dejenariu Adinela

Grefier : Juncu Maria-Georgeta

Pe rol find validarea alegerii consilierului local supleant al Municipiului Făgăraş în
conformitate cu procedura reglementă de art. 119 din OUG 57/2019.

Fără citarea părţilor, conform art. 149 alin. 1 din Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 
57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

S-a făcut referatul cauzei după care:
Instanţa procedează din oficiu la verificarea şi stabilirea competenţei în soluţionarea 

cauzei şi constată că este competentă general, material şi teritorial să soluţioneze prezenta cauză, 
în acord cu dispoziţiile art. 119 alin. 1 din Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 
2019 privind Codul administrativ.

în conformitate cu dispoziţiile art. 255 alin 1. raportat la art. 258 alin. 1 C. pr. civ., 
instanţa încuviinţează pentru petent proba cu înscrisuri şi dispune ataşarea dosarului 
3287/226/2020.

'Totodată, instanţa, în conformitate cu dispoziţiile art. 238 C. pr. civ., estimează durata 
cercetării procesului la un singur termen de judecată.

Nemailîind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanţa, în temeiul 
dispoziţiilor art. 244 C. pr. civ., declară cercetarea procesului încheiată, iar în temeiul 
dispoziţiilor art 394 C. pr. civ, închide dezbaterile, având în vedere faptul că au fost lămurite 
toate împrejurările de fapt şi temeiurile de drept ale cauzei.

Instanţa reţine cauza pentru deliberare şi pronunţare.

INSTANŢA

Deliberând asupra îndeplinirii condiţiilor de validare a mandatului consilier -  consilieri 
locali supleanţi, instanţa reţine următoarele:

Prin cererea înregistrată la data de 29.10.2020, sub nr. 3850/226/2020. s-a solicitat 
validarea mandatului consilierului supleant -  COLIBAŞ MIHAI-MĂDĂLIN -  Asociaţia Partida 
Romilor Pro-Europa. anexând copia următoarelor acte: actul de identitate, certificatul de cazier 
judiciar, dovada calităţii de membru Asociaţia Partida Romilor Pro-Europa, declaraţia privind 
acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, declaraţia de nerenunţare la mandatul de 
consilier local.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:
Potrivit art. 119 alin. 1 din Codul administrativ, mandatele supleanţilor sunt validate de 

judecătoria în a cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală pentru care au avut loc 
alegeri. în procedură necontencioasă, prin încheiere pronunţată în camera de consiliu, fără a fi 
aplicabilă procedura de regularizare a cererii. Validarea mandatelor supleanţilor se realizează în 
condiţiile art. 114 alin. (2), cu respectarea prevederilor legii privind alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale în situaţia în care consilierul local declarat ales se află în una dintre 
următoarele situaţii:

a) nu este validat ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 114 alin. (2);
b) este considerat demisionat de drept, potrivit art. 116 alin. (9).



în cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), mandatele supleanţilor sunt validate în termen de 10 
zile de la data rămânerii definitive a încheierii de invalidare a mandatului consilierului local 
declarat ales.

Potrivit art. 114 alin. 2 din acelaşi act normativ, 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.

Potrivit art. 100 alin. 33 din Legea nr. 115/2015 candidaţii înscrişi în liste, care nu au fost 
aleşi, sunt declaraţi supleanţi în listele respective. în caz de vacanţă a mandatelor de consilieri 
aleşi pe liste de candidaţi, supleanţii vor ocupa locurile devenite vacante, în ordinea în care sunt 
înscrişi în liste.

Din analiza înscrisurilor depuse la dosarul cauzei de către secretarul general al 
Municipiului Făgăraş, instanţa constată următoarele:

Prin încheierea pronunţată la data de 27.10.2020, au fost validate mandatele următorilor 
consilieri locali declaraţi aleşi în Consiliul Local al Municipiului Făgăraş în urma desfăşurării 
alegerilor locale din 27 septembrie 2020:

I) GLONŢ DAN VALENTIN -  PRO ROMÂNIA;
2) ALDEA IULIANA -  PRO ROMÂNIA;
3) KLEIN JOHANNES -  F.D.G.R.;
4) ŞUTEU MARILENA DORINA -  F.D.G.R.;
5) STENGEL NORBERT -  F.D.G.R.;
6) NEGRILĂ ION -  P.S.D.;
7) ŞTIRBU COSMIN GHEORGHE -  P.S.D.;
8) LUDU AUREL - CRISTIAN -  P.S.D.;
9) BUTUNOIU NICOLAIE -  P.S.D.;
10) BIZA RADU STELIAN -  PARTIDA ROMILOR PRO EUROPA;
I I )  CUPU LUCIAN-P.N.L.;
12) CENŢIU MAGDALENA FLORINA -  P.N.L.;
13) GAVRILĂ DAN - DIONISIE -  P.N.L.;
14) LASCU IULIAN -  P.N.L.;
15) CERGHIZAN MARIUS - IOAN -  P.N.L.;
16) PAICU CORNELIA - CRISTINA -  ALIANŢA USR PLUS;
17) DARĂU AMBROZIE - IRINEU -  ALIANŢA USR PLUS;
18) POPA OVIDIU NICOLAE - INDEPENDENT.
A fost invalidat mandatul consilierului local declarat ales în urma desfăşurării alegerilor 

locale pentru Municipiul Făgăraş din 27 septembrie 2020:
- ANDRONE BOGDAN IONUŢ - Asociaţia Partida Romilor Pro-Europa.
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A fost respinsă ca fiind prematură, validarea mandatului de consilier local, pentru 
supleantul:

- COLIBAŞ MIHAI-MĂDĂLIN - Asociaţia Partida Romilor Pro-Europa
De asemenea, în vederea completării numărului total de membri de 19 consilieri locali s-a 

constatat necesitatea validării mandatului unui supleant din partea Asociaţiei Partida Romilor 
Pro-Europa. în condiţiile art. 119 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.

Analizând înscrisurile depuse cu privire la validarea mandatului supleantului COLIBAŞ 
MIHAI-MĂDĂLIN (candidat din partea Asociaţia Partida Romilor Pro-Europa) la funcţia de 
consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Făgăraş, instanţa reţine că acesta este 
primul înscris în listele de supleanţi la mandatele pentru funcţia de consilier local al Municipiului 
Făgăraş din partea Asociaţiei Partida Romilor Pro-Europa şi îndeplineşte condiţiile prevăzute de 
art. 114 alin. 2 din OUG 57/2019 privind codul administrativ. Astfel, acesta are domiciliul pe 
raza Municipiului Făgăraş (astfel cum rezultă din copia cărţii de identitate depuse la dosarul 
cauzei), din fişa de cazier judiciar reiese că nu şi-a pierdut drepturile electorale, iar partidul care 
l-a propus a confirmat calitatea acestuia de membru. Totodată, instanţa reţine că nu a renunţat la 
mandatul de consilier local, iar alegerea candidaţilor nu s-a făcut prin fraudă electorală constatată 
în condiţiile Legii nr. 115/2015.

In conformitate cu dispoziţiile art. 38 alin. I din Legea nr. 334/2006, republicată, 
mandatarul financiar al Asociaţiei Partida Romilor Pro-Europa a depus la Autoritatea Electorală 
Permanentă raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale.

Pentru toate aceste motive, instanţa va valida mandatul supleantului COLIBAŞ MIHAI- 
MĂDĂLIN (Asociaţia Partida Romilor Pro-Europa), pentru funcţia de consilier local al 
Municipiului Făgăraş, judeţul Braşov.

Pentru aceste motive 
ÎN NUMELE LEGII 

D I S P U N E

Validează mandatul consilierului local supleant COLIBAŞ MIHAI-MĂDĂLIN în 
Consiliul Local al MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, în urma desfăşurării alegerilor locale din 27 
septembrie 2020.

Prezenta încheiere se comunică de îndată Prefectului jud. Braşov şi Secretarului General al 
Mun. Făgăraş.

Cu apel în termen de 3 zile de la comunicare, care se va depune la Judecătoria Făgăraş.
Pronunţată astăzi, 30.10.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea 

grefei instanţei.

JUDECĂTOR 
Dejenariu Adinela

Red.D.A.
30.10.2020 
Dact. P.S. 4 ex.
30.10.2020
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