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în răspuns vă rugăm să 
menţionaţi numărul dosarului

C ă t r e ,

SECRETARUL GENERAL AL UAT FĂGĂRAŞ, jud. Braşov 
Făgăraş, str.Republicii, nr.3, jud. Braşov

Vă comunicăm alăturat încheierea camerei de consiliu din data de 21 octombrie 2020, 
prin care s-a dispus validarea mandatelor consilierilor locali declaraţi aleşi în Consiliului Local al 
Municipiului Făgăraş, cu solicitarea de a ne înainta o copie a procesului verbal de afişare al 
acesteia.



ROMÂNIA
JUDECĂTORIA FĂGĂRAŞ 
JUDEŢUL BRAŞOV

Dos. C. 3287/226/2020
Î N C H E I E R E

Şedinţa Camerei de Consiliu din data de 21 octombrie 2020 
JUDECĂTOR : Livia Debu 

GREFIER : Mihaela-Anca Petraşcu

Pe rol se află soluţionarea cauzei civile privind pe petentul Biroul Electoral de 
Circumscripţie nr. 3 Municipiul Făgăraş, având ca obiect validare mandat consilieri.

Procedura de citare legal îndeplinită.
Cauza s-a dezbătut în fond la termenul din 20 octombrie 2020, când părţile prezente au 

pus concluzii consemnate în încheierea de amânare a pronunţării de la acea dată, încheiere ce 
face parte integrantă din prezenta.

I N S T A N Ţ A

Deliberând asupra îndeplinirii condiţiilor de validare a alegerii în funcţia de consilieri 
locali ai UATMunicipiul Făgăraş, instanţa reţine următoarele:

La data de 02.10.2020, s-au înregistrat pe rolul Judecătoriei Făgăraş, sub nr. 
3287/226/2020, înscrisurile înaintate instanţei de Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 3 
Municipiul Făgăraş, în vederea validării alegerii consilierilor locali, respectiv: un exemplar 
original al procesului-verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatelor alegerilor şi 
atribuirea mandatului pentru Consiliul Local al Municipiului Făgăraş; câte un exemplar original 
al proceselor- verbale privind consemnarea rezultatelor votării pentru Consiliul Local din 
secţiile de votare aferente.

Prin adresele nr.49343/13.10.2020 şi nr.49407/13.10.2020, conform art. 114 alin. 3 Cod 
administrativ. Secretarul General al Municipiului Făgăraş a propus instanţei validarea 
mandatelor de consilieri locali ale următoarelor persoane cărora li s-au atribuit mandate, 
înaintând documentele necesare pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor stabilite de art. 114 
alin. 2 Cod administrativ: 1) POPA OVIDIU NICOLAE -  INDEPENDENT; 2) GAVRILĂ 
DAN DIONISIE -  PNL; 3) CLONŢ DAN VALENTIN -  PRO ROMÂNIA; 4) ALDEA 
IULIANA -  PRO ROMÂNIA; 5) ŞTIRBU COSMIN GHEORGFIE -  PSD; 6) CENŢIU 
MAGDALENA FLORINA -  PNL; 7) CUPU LUCIAN -  PNL; 8) CERGHIZAN MARIUS 
IO AN -  PNL; 9) PAICU CORNELIA CRISTINA -  ALIANŢA USR PLUS; 10) DARĂU 
AMBROZIE - IRINEU -  ALIANŢA USR PLUS; , 11) LASCU IULIAN- PNL; 12) BIZA 
RADU STEL1AN -  ASOCIAŢIA PARTIDA ROMILOR PRO EUROPA; 13) KLEIN 
JOHANNES -  FDGR; 14) STENGEL NORBERT -  F.D.G.R.; 15) ŞUTEU MARILENA 
DORINA-F.D.G.R.

De asemenea, prin aceleaşi adrese, Secretarul General al Municipiului Făgăraş a transmis 
declaraţia de renunţare la mandat a consilierului local căruia i s-a atribuit mandat, ANDRONE 
BOGDAN -  IONUŢ - ASOCIAŢIA PARTIDA ROMILOR PRO EUROPA, înregistrată sub 
nr.48329/05.10.2020, în vederea invalidării. S-a solicitat să se dispună cu privire la validarea 
mandatului de consilier local al supleantului COLIBAŞ MIHAI MĂDĂLIN, pentru care s-au 
înaintat documentele prevăzute de art. 114 alin.2 din OUG nr.57/2019.

Totodată, cu privire la mandatele de consilier local atribuite candidaţilor NEGRILĂ ION 
-  PSD, LUDU AUREL — CRISTIAN — PSD şi BUTUNOIU NICOLAIE - PSD, având în vedere 
adresa nr.49118/12.10.2020, prin care formaţiunea politică PSD -  Organizaţia Judeţeană Braşov



a informat că aceştia şi-au pierdut calitatea de membri ai partidului politic pe lista căruia au fost 
aleşi, s-a solicitat instanţei să ia act de invalidarea mandatelor, întrucât nu mai îndeplinesc 
condiţiile cumulative prevăzute de art.l 14 alin.2 din OUG nr.57/2019.

’ S-a propus validarea supleanţilor TRÎMBIŢAŞ SILVIU, MODORCEA CORNELIU -  
OLIMPIU şi URSU IO AN, pentru care s-au înaintat documentele prevăzute de art.l 14 alin.2 din 
OUG nr.57/2019 (adresele nr.49343/13.10.2020, nr.49407/13.10.2020 şi nr.49882/19.10.2020).

La data de 14.10.2020, candidaţii declaraţi aleşi NEGRILĂ ION -  PSD, LUDU AUREL 
-  CRISTIAN -  PSD şi BUTUNOIU NICOLAIE -  PSD au depus la dosar cereri, prin care au 
solicitat validarea mandatelor atribuite în urma desfăşurării alegerilor locali, arătând că sunt 
îndeplinite condiţiile cumulative prevăzute de art.l 14 alin.2 din O.U.G.nr.57/2019 pentru a se 
dispune validarea. Au arătat că au formulat contestaţii împotriva Hotărârii nr.7/09.10.2020 a 
Biroului Permanent al Organizaţiei Judeţene Braşov a PSD, prin care li s-a aplicat sancţiunea de 
excludere din rândul membrilor PSD, în conformitate cu disp. art.33 alin.l şi 2 din Statutul PSD, 
astfel că, la momentul actual, nu se poate vorbi despre o hotărâre definitivă a forului competent 
al partidului politic, aşa cum prevede art.l 14 alin.2 lit. c din Codul administrativ.

Au anexat contestaţiile formulate împotriva Hotărârii nr.7/09.10.2020 a Biroului 
Permanent al Organizaţiei Judeţene Braşov a PSD, precum şi dovada transmiterii prin poştă către 
Comisia Judeţeană de Etică, Integritate şi Arbitraj a PSD Braşov şi, respectiv, către Comisia 
Naţională de Etică, Integritate şi Arbitraj a PSD, adresa PSD Organizaţia Judeţeană Braşov 
nr. 147/30.09.2020, transmisă Secretarului General al Municipiului Făgăraş şi înregistrată sub 
nr.48114/01.10.2020, prin care li se confirmă calitatea de membri ai partidului politic, în 
conformitate cu art.l 14 alin.2 lit. c şi art.121 alin.l din OUG nr.57/2019, Hotărârea 
nr.7/09.10.2020.

Prin adresa nr.49991/20.10.2020, Secretarul General al Municipiului Făgăraş a înaintat 
instanţei documentele depuse de candidaţii declaraţi aleşi menţionaţi mai sus. înregistrate sub 
nr.48760/07.10.2020 (Butunoiu Nicolaie), nr.48856/08.10.2020 (Negrilă Ion) şi 
nr.48855/08.10.2020 (Ludu Aurel Cristian).

De asemenea, s-au mai înaintat la dosar, de către aceiaşi candidaţi declaraţi aleşi, precum 
şi de către Secretarul General al Municipiului Făgăraş, prin adresa nr.49638, 49679/16.10.2020, 
cererile de renunţare la calitatea de consilieri depuse de persoane aflate pe lista aceluiaşi partid 
politic în calitate de supleanţi, precum şi solicitarea înaintată de supleantul Olaru Alin Adrian, 
prin care acesta solicită validarea în funcţia de consilier, însoţită de documentele doveditoare 
depuse de acesta.

Analizând actele şi lucrările dosarului. instanţa constată următoarele:
Potrivit art. 114 alin. 1 din Codul administrativ: „Mandatele consilierilor locali declaraţi 

aleşi sunt validate în cel mult 25 de zile de la data desfăşurării alegerilor pentru autorităţile 
administraţiei publice locale 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’'.

Potrivit alin. 2 al aceluiaşi articol, „(2) 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;
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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.”

Art.121 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, la care face trimitere art.114 
al in.2 lit. c. prevede că:
„(1) Partidele politice sau organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale confirmă, 
sub semnătura persoanelor din cadrul conducerilor acestora, calitatea de membru a consilierilor 
declaraţi aleşi şi a supleanţilor, în următoarele condiţii:

a) în termen de 3 zile de la încheierea, de către biroul electoral de circumscripţie, în
condiţiile legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a procesului-
verbal privind constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatelor; (...).

(2) Confirmările de la alin. (1) sunt transmise, în termenele prevăzute, secretarului general al 
unităţii/subdiviziunii administraţiv-teritoriale.

(3) Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale transmite de îndată 
confirmările primite judecătoriei în a cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală pentru 
care au avut loc alegeri în vederea validării mandatelor consilierilor locali declaraţi aleşi, în 
condiţiile ' , sau a validării mandatelor supleanţilor, în condiţiile rt,J sau . t. /  V '

Potrivit art.4 alin.l din Legea nr. 115/2015, „au dreptul de a fi aleşi consilieri şi primari 
cetăţenii cu drept de vot care au împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel puţin 23 
de ani. dacă nu le este interzisă asocierea în partide politice, potrivit art.40 alin.l3) din 
Constituţia României, republicată.

Totodată, în condiţiile art.6 alin.2 din Legea nr.l 15/2015, „nu pot fi aleşi: a) cetăţenii care 
fac parte din categoriile prevăzute la art. 40 aii iu 3 > din Constituţia României, republicată; 
b) persoanele care fac parte din categoriile prevăzute la alin.l 1 ). precum şi persoanele cărora li s- 
a interzis, prin hotărâre judecătorească definitivă, exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile 
publice sau în orice alte funcţii publice”.

Potrivit art. 114 alin. 3 din Codul administrativ „Consilierii locali declaraţi aleşi au 
obligaţia transmiterii către secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale a 
documentelor doveditoare pentru îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a) - e) în cel 
mult 15 zile de la data desfăşurării alegerilor, pentru care li se eliberează o confirmare de 
primire. Termenul de 15 zile este termen de decădere, caz în care secretarul general al 
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale transmite judecătoriei documentele care i-au fost 
puse la dispoziţie înăuntrul acestui termen, precum şi o adresă prin care propune validarea 
consilierilor care au depus documentele prevăzute la alin. (2) sau, după caz, invalidarea 
consilierilor care nu au depus aceste documente. ”

Conform procesului-verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului 
alegerilor şi atribuirea mandatelor de consilier local al Municipiului Făgăraş de la alegerile locale 
din data de 27 septembrie 2020, aflat la dosar, s-au atribuit 19 mandate, după cum urmează.

1) CLONŢ 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) ANDRONE BOGDAN IONUŢ -  ASOCIAŢIA ROMILOR PRO EUROPA;
11) BIZA RADU STELIAN -  ASOCIAŢIA ROMILOR PRO EUROPA:
12) CUPU LUCIAN-P.N.L.;
13) CENŢIU MAGDALENA FLORINA -  P.N.L.;
14) GAVRILĂ DAN - DIONISIE -  P.N.L.;
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15) LASCU IULIAN -  P.N.L.;
16) CERGHIZAN MARIUS - IOAN -  P.N.L.;
17) PAICU CORNELIA - CRISTINA -  ALIANŢA USR PLUS;
18) DARĂU AMBROZIE - IRINEU -  ALIANŢA USR PLUS;
19) POPA OVIDIU NICOLAE - INDEPENDENT.
Analizând înscrisurile depuse la dosar, instanţa constată îndeplinirea condiţiilor prevăzute 

de lege pentru validarea mandatelor de consilieri locali atribuite persoanelor mai sus menţionate, 
cu excepţia mandatului de consilier atribuit candidatului ANDRONE BOGDAN -  IONUŢ - 
ASOCIAŢIA PARTIDA ROMILOR PRO EUROPA, care a renunţat la mandat, respectiv: 
fiecare dintre persoanele menţionate mai sus au domiciliul în Mun. Făgăraş, jud. Braşov, potrivit 
copiilor cărţilor de identitate anexate; nu au fapte înscrise în cazierul judiciar; nu şi-au pierdut 
calitatea de membri ai partidelor politice pe listele cărora au fost aleşi, nici prin demisie şi nici ca 
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) din lege şi nu au renunţat la mandat.

De asemenea, au fost ataşate pentru fiecare dintre candidaţi raportul detaliat al veniturilor 
şi cheltuielilor electorale şi dovada depunerii acestui raport la Autoritatea Electorală Permanentă, 
de către formaţiunile politice pe listele cărora au candidat, prin mandatarul financiar coordonator, 
conform dispoziţiilor art. 47 alin. 1 şi 5 din Legea nr. 334/2006.

Cu privire la mandatele de consilier local atribuite candidaţilor NEGRILĂ ION. LUDU 
AUREL -  CRISTIAN şi BUTUNOIU NICOLAIE, cu privire la care se solicită invalidarea, 
instanţa reţine, pe de o parte, că aceştia au depus documentele doveditoare în termenul de 
decădere prevăzut de art. 114 alin.3 din OUG nr.57/2019. aşa cum rezultă din adresa 
nr.49882/19.10.2020 şi adeverinţele privind confirmarea primirii documentelor eliberate de 
Secretarul General al Municipiului Făgăraş, inclusiv confirmarea calităţii de membru al 
partidului politic pe lista căruia au fost aleşi, respectiv adresa nr. 147/30.09.2020, transmisă 
Secretarului General al Municipiului Făgăraş şi înregistrată sub nr.48114/01.10.2020, prin care 
PSD Organizaţia Judeţeană Braşov confirmă calitatea acestora de membri ai partidului politic, 
în conformitate cu art. 114 alin.2 lit. c şi art. 121 alin.l din OUG nr.57/2019.

Cu privire la Hotărârea nr.7/09.10.2020 a Biroului Permanent al Organizaţiei Judeţene 
Braşov a PSD, prin care s-a aplicat sancţiunea excluderii din partid, instanţa reţine că nu este o 
hotărâre definitivă, în condiţiile în care a fost contestată, fapt dovedit prin contestaţiile depuse la 
dosar şi dovada transmiterii acestora către Comisia Judeţeană dc Etică, Integritate şi Arbitraj a 
PSD Braşov şi, respectiv, către Comisia Naţională de Etică, Integritate şi Arbitraj a PSD. foruri 
interne îndrituite să soluţioneze aceste contestaţii conform art.33 din Statut (depus în extras la 
dosar).

De asemenea, prin Decizia nr.530/2013. Curtea Constituţională a admis excepţia de 
neconstituţionalitate invocată cu privire la prevederile art. 16 alin.3 din Legea partidelor politice 
şi a constatat că aceste prevederi sunt neconstituţionale, reţinând în considerente că membrii unui 
partid politic, cărora li s-a aplicat sancţiunea excluderii din partid, pot să conteste această 
sancţiune prin sesizarea instanţei judecătoreşti, după parcurgerea jurisdicţiilor interne ale 
partidului, instanţa judecătorească învestită cu soluţionarea unei astfel de cereri urmând ..să 
analizeze respectarea normelor statutare privind stabilirea şi aplicarea sancţiunii şi să verifice 
dacă dreptul părţii la apărare şi la opinie a fost efectiv asigurat.’'

în consecinţă, cu privire la candidaţii declaraţi aleşi NEGRILĂ ION, LUDU AUREL -  
CRISTIAN şi BUTUNOIU NICOLAIE, ale căror mandate se solicită a fi invalidate, instanţa 
reţine că este îndeplinită inclusiv condiţia prevăzută de art. 114 alin.2 lit. c din OUG nr.57/2019, 
având în vedere confirmarea calităţii de membri transmisă de partidul politic în conformitate cu 
disp. art. 121 alin.l lit. a din OUG nr.57/2019 şi faptul că hotărârea prin care ulterior li s-a aplicat 
sancţiunea excluderii din partid nu este în prezent definitivă, aşa cum prevede textul legal.

în analizarea condiţiilor cumulative prevăzute de art. 114 alin.2 lit. a)-f) din OUG 
nr.57/2019, instanţa constată şi faptul că au fost respectate şi cerinţele legale privitoare la 
alegerea consilierilor locali ai UAT Mun. Făgăraş, nefiind încălcată vreo condiţie de eligibilitate
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stabilită de lege pentru funcţia de consilier local, după cum nici nu s-a reţinut de către Biroul 
Electoral Central existenţa unei fraude electorale în circumscripţia Municipiului Făgăraş.

Cu privire la mandatul atribuit candidatului ANDRONE BOGDAN -  IONUŢ, instanţa 
reţine că acesta a renunţat expres la mandat, potrivit declaraţiei înaintate la dosar, în conformitate 
cu art. 115 din OUG nr.57/2019, astfel că va dispune invalidarea, întrucât nu îndeplineşte 
condiţiile cumulative pentru validare, conform cu art.114 alin.2 din OUG nr.57/2019, 
republicată.

Referitor la validarea mandatului supleantului COLIBAŞ MIHAI MĂDĂLIN, în temeiul 
art. 118 alin.5 şi art.119 din OUG nr.57/2019, republicată, propunerea este prematură, întrucât 
validarea se poate realiza doar în condiţiile art.119 alin.2 din OUG 57/2019 privind Codul 
Administrativ, respectiv în termen de 10 zile de la data rămânerii definitive a încheierii de 
invalidare a mandatului consilierului local declarat ales pe care îl înlocuieşte.

Totodată, pentru aceleaşi considerente, sunt prematur formulate cererile privind validarea 
mandatului de consilier local pentru supleanţii TRÎMBIŢAŞ SILVIU, MODORCEA 
CORNELIU -  OLIMPIU şi URSU IOAN, întrucât -  chiar în situaţia invalidării mandatelor 
atribuite candidaţilor Negrilă Ion, Ludu Aurel -  Cristian şi Butunoiu Nicolaie -  validarea se 
poate solicita doar după rămânerea definitivă a hotărârii de invalidare.

Faţă de considerentele care preced, văzând şi dispoziţiile art. 114 alin. 5 din Codul 
administrativ şi art. 534 alin. 1 din Codul de procedură civilă, instanţa va dispune potrivit 
dispozitivului de mai jos, prezenta încheiere urmând a fi comunicată în condiţiile art.l 14 alin.5 
din Codul administrativ.

Pentru aceste motive,
ÎN NUMELE LEGII 

D I S P U N E

Admite în parte propunerea formulată de Secretarul General al UAT Municipiul 
Făgăraş, cauză soluţionată cu citarea intervenienţilor Negrilă Ion, domiciliat în Făgăraş, str. 
Gării, bl.l 1. ap.25, jud. Braşov, Butunoiu Nicolaie, domiciliat în Făgăraş, str. Octavian Paler, 
bl.Sll, sc.B, ap. 15, jud. Braşov, Ludu Aurel -  Cristian, domiciliat în Făgăraş, str. Stejarului, 
bl.31, ap.4. jud. Braşov, şi în consecinţă:

Validează mandatele următorilor consilieri locali declaraţi aleşi în Consiliul Local al 
Municipiului Făgăraş, în urma destaşurării alegerilor locale din 27 septembrie 2020:

1) CLONŢ 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;
11) 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) PAI CU CORNELIA - CRISTINA -  ALIANŢA USR PLUS;
17) DARĂU AMBROZIE - IRINEU -  ALIANŢA USR PLUS;
18) POPA OVIDIU NICOLAE - INDEPENDENT.
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Invalidează mandatul consilierului local ANDRONE BOGDAN IONUŢ, declarat ales în 
urma desfăşurării alegerilor locale pentru Municipiul Făgăraş din 27 septembrie 2020, urmare a 
renunţării exprese la mandat.

Respinge, ca fiind prematură, validarea mandatului de consilier local pentru supleantul 
COLIBAŞ MIHAI -  MĂDĂLIN- PARTIDA ROMILOR PRO EUROPA.

Respinge cererea privind invalidarea mandatelor consilierilor locali declaraţi aleşi în 
Consiliul Local al Municipiului Făgăraş: NEGRILĂ ION -  P.S.D., LUDU AUREL - 
CRISTIAN -  P.S.D.; BUTUNOIU NICOLAIE -  P.S.D.

Respinge, ca fiind prematură, cererea privind validarea mandatului de consilier local 
pentru supleanţii TRÎMBIŢAŞ SILVIU, MODORCEA CORNELIU -  OLIMPIU şi URSU 
IOAN, candidaţi din partea Partidului Social Democrat.

Prezenta încheiere se comunică de îndată Prefectului-iud.-Braşov şi Secretarului General 
al UAT Municipiul Făgăraş, care are obligaţia(Şducerii la cunoştinţă publicăm condiţiile art. 114 
alin.5 teza a Il-a din OUG nr. 57/2019, candidatului ales invalidat Androne Bogdan -  lonnţ. 
domiciliat în mun. Făgăraş, str. Cîmpului, bl 14, sc. B, ap.4, et.l, jud. Braşov, precum şi 
intervenienţilor Negrilă Ion, domiciliat în Făgăraş, str. Gării, b i l l ,  ap.25, jud. Braşov, 
Butunoiu Nicolaie, domiciliat în Făgăraş, str. Octavian Paler, bl.Sil, sc.B, ap. 15, jud. Braşov, 
Ludu Aurel -  Cristian, domiciliat în Făgăraş, str. Stejarului, bl.31, ap.4, jud. Braşov.

Cu drept de apel în termen de 3 zile de la comunicare.
Cererea de apel se va depune la Judecătoria Făgăraş.
Executorie.
Pronunţată azi, 21.10.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa 

instanţei.

JUDECĂTOR GREFIER
Livia Debu Mihaela-Anca Petraşcu

Red. L.D. 
21.10.2020 
Tehnored. P.M.A. 
21.10.2020-8 ex.
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ROMÂNIA
JUDECĂTORIA FĂGĂRAŞ 
JUDEŢUL BRAŞOV

Dos. C. 3287/226/2020
Î N C H E I E R E

Şedinţa Camerei de Consiliu din data de 20 octombrie 2020 
JUDECĂTOR : Livia Debu 

GREFIER : Mihaela-Anca Petraşcu

Pe rol se află soluţionarea cauzei civile privind pe petentul Secretarul general al UAT 
Făgăraş şi pe intimaţii Butunoiu Nicolae, Ludu Aurel Cristian şi Negrilă Ion, având ca obiect 
validare mandat consilieri.

Procedura de validare se desfăşoară în camera de consiliu, conform art.532 Cod pr. civilă.
La apelul nominal făcut în şedinţa camerei de consiliu au răspuns intimaţii Butunoiu 

Nicolae, Ludu Aurel Cristian şi Negrilă Ion.
Se face referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care se constată depuse la 

dosar, la data de 09.10.2020, copie de pe hotărârea privind efectuarea de corecturi în procesul 
verbal centralizator pentru Consiliul Local al Circumscripţiei electorale nr.3 Făgăraş. S-au mai 
depus adresele nr.49343/13.10.2020 şi nr.49407/13.10.2020 înaintate de secretarul general al 
UAT -  Municipiul Făgăraş prin care se formulează propunerile de validare şi, respectiv, 
invalidare a mandatelor de consilieri locali ai Mun. Făgăraş, împreună cu documentele necesare 
validării mandatelor.

Tot prin serviciul registratură, s-au depus la dosar, de către Negrilă Ion, Ludu Aurel 
Cristian şi Butunoiu Nicolaie, cerere prin care au solicitat validarea mandatului, la care s-a 
anexat copie de pe situaţia politică a consilierilor declaraţi aleşi şi de pe contestaţia depusă de 
aceştia. Tot de către Negrilă Ion, Ludu Aurel Cristian şi Butunoiu Nicolaie, în calitate de 
consilieri declaraţi aleşi pentru Consiliul Local al Municipiului Făgăraş, s-au depus înscrisuri.

S-a mai depus la dosar, de către secretarul general al UAT -  Municipiul Făgăraş, adresele 
nr.49638 şi nr.49679/16.10.2020, adresele nr.49882/19.10.2020 şi nr.4991/20.10.2020, precum şi 
documentele socitate.

Tot prin serviciul registratură, s-a depus la dosar adresa nr.243/19.10.2020 transmisă de 
Organizaţia Judeţeană PSD Braşov,

S-au identificat intimaţii Negrilă Ion pe baza CI seria ZV nr.065572, Butunoiu Nicolaie 
pe baza CI seria BV nr.636358 şi Ludu Aurel Cristian pe baza CI seria BV nr.996079.

Instanţa pune în discuţie competenţa de soluţionare a cauzei.
Intimaţii apreciază că Judecătoria Făgăraş este competentă din toate punctele de vedere să 

soluţioneze prezenta cauză.
Instanţa, în temeiul art.529 Cod procedură civilă, procedând la verificarea competenţei, 

constată că Judecătoria Făgăraş este competentă general, material şi teritorial să soluţioneze 
prezenta cauză în baza art.94 al.l Cod procedură civilă rap.la art. 114 alin.l din Ordonanţă de 
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019.

Instanţa pune în discuţie calificarea cererilor depuse la data de 14.10.2020 de către 
Intimaţii Butunoiu Nicolaie, Ludu Aurel Cristian şi Negrilă Ion, în sensul de a preciza dacă au 
înţeles să formuleze o cerere de intervenţie în interes propriu întemeiată pe disp.art.61 şi urm. 
C od procedură civilă, respectiv în absenţa unei astfel de calificări, introducerea acestora în cauză 
potrivit art.78 alin.l Cod procedură civilă şi art.532 alin.2 teza II Cod procedură civilă, având în 
vedere că prezenta cauză se soluţionează în procedura necontencioasă.

Intimaţii arată că au formulat cererile în vederea validării mandatelor de consilieri locali, 
formulând apărări faţă de hotărârea de excludere din Partidul Social Democrat şi faptul că s-a 
solicitat invalidarea mandatelor.



Instanţa reţine calitatea de intervenienţi pentru Butunoiu Nicolaie, Ludu Aurel Cristian şi 
Negrilă Ion, având în vedere dispoziţiile art.78 alin.l Cod procedură civilă şi art.532 alin.2 Cod 
procedură civilă, procedura fiind una necontencioasă, în cadrul căreia instanţa poate dispune 
introducerea în proces şi citarea oricăror persoane ale căror interese ar putea fi afectate prin 
hotărâre, astfel că nu mai consideră necesar să se pună în discuţie excepţia lipsei calităţii 
procesuale active pentru cererile de validare a mandatelor formulate, având în vedere rezoluţia 
prin care s-a dispus citarea acestora cu menţiunea că se va pune în discuţie excepţia menţionată.

Instanţa califică răspunsul transmis de către Secretarul General al UAT -  Municipiul 
Făgăraş prin adresa nr.49882/19.10.2020, prin care se solicită instanţei să ia act de invalidarea 
mandatelor domnilor Negrilă Ion, Ludu Aurel -  Cristian şi Butunoiu Nicolaie. ca fiind o 
propunere de invalidare a mandatelor potrivit art. 114 alin.3 din OUG nr.57/2019.

Intervenienţii arată că au formulat contestaţii faţă de decizia de excludere din PSD care 
nu au fost soluţionate. Depun la dosar copie de pe contestaţie semnată şi de membrii biroului 
organizaţiei locale, copia de pe procesul verbal al şedinţei Biroului Executiv PSD Făgăraş din 
data de 10.10.2020 şi copie de pe statutul partidului, lîlele 22 şi 23. De asemenea, intervenientul 
Butunoiu Nicolaie prezintă spre vedere originalul confirmării de primire a contestaţiei transmisă 
către Comisia Judeţeană de Etică, Integritate şi Arbitraj Braşov şi arată că va depune o copie a 
acesteia la dosar.

Intervenienţii declară că nu mai au alte cereri de formulat.
Nemaifiind alte cereri de formulat, în temeiul disp.art.244 Cod procedură civilă, instanţa 

constată cercetarea procesului terminată şi potrivit art.392 Cod procedură civilă deschide 
dezbaterile asupra fondului.

Intervenientul Negrilă Ion arată că a contestat hotărârea prin care s-a dispus excluderea 
din partid şi că nu există o hotărâre definitivă a forului competent al partidului politic în acest 
sens, astfel că la acest moment sunt îndeplinite condiţiile de validare a mandatului de consilier 
local, conform art.l 14 alin.l şi 2 din OUG nr.57/2019.

Intervenientul Butunoiu Nicolaie apreciază că are interes în prezenta cauză şi solicită 
validarea mandatului de consilier local, întrucât a fost ales în condiţii legale şi îndeplineşte toate 
condiţiile prevăzute de art.l 14 alin.l şi 2 din OUG nr.57/2019. Arată că nu li s-a adus la 
cunoştinţă excluderea din partid, a atacat hotărârea, iar aceasta nu este definitivă.

Intervenientul Ludu Aurel Cristian solicită validarea mandatului de consilier local 
considerând că sunt îndeplinite toate condiţiile în acest sens şi aplicabile disp.art.l 14 alin.3 din 
OUG nr.57/2019.

I N S T A N Ţ A

în temeiul disp.art.394 Cod procedură civilă, închide dezbaterile şi în vederea deliberării, 
în temeiul disp.art.396 Cod procedură civilă, 
în numele legii,

D I S P U N E

Amână pronunţarea cauzei la termenul din 21 octombrie 20020, prin punerea soluţiei la 
dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

Dată şi citită în şedinţa publică azi, 20 octombrie 2020,

JUDECĂTOR 
Livia Debu

GREFIER
Mihaela-Anca Petraşcu
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