
ROMÂNIA 
JUDECĂTORIA TECUCI 
STR. COSTACHE RACOVIŢĂ NR. 28 BIS; FAX: 
0236/829610; E-MAIL:-JUDŢECUCI~O 
TECUCI 
MIXT 

MUNICI.PIUL TECUCI 
PRIMĂRIE 

Nr 
Ziva2-'(91.una 	 An 

  

  

     

Destinatar: 
UNITATEA ADMINISTRATIV 
TERITORIALĂ MUNICIPIUL TECUCI 
TECUCI, STR 1 DECEMBRIE 1918, 
nr. 66, judeţul GALAŢI 

DOSARUL NR. 4225/324/2020 
Materia: Civil 
Stadiul procesual al dosarului: Fond 
Obiectul dosarului: Validare mandat consilier 
Complet: c8e - bn 

INCHEIERE FINALĂ (DEZINVESTIRE) CIVILĂ 
NR. 	 DIN DATA DE 19 Octombrie 2020 

Stimată doamnă/Stimate domn, 

vă comunicăm, alăturat, copia hotărării civile nr. 	, pronunţată la data de 19 Octombrie 2020, de către 
JUDECĂTORIA TECUCI MIXT. 

Notă: PRIN TDS 

PARAFA ŞEFULUI INSTANŢEI 	 L.S., 
(ştampila) 

V.T. 20.10.2020 11:46:46, nr. comunicare: 1 din 9 



Dosar nr. 4225/324/2020 

  

    

ROMÂNIA 
JUJ)ECĂTORIA TECUCI; JUDETUL GALATI 

ÎNCHEIERE 
Îndreptare eroare materială  

Şedinţa din Camera de Consiliu de la 19.10.2020 
Instanţa constituita din: 

Preşedinte - Judecător BIRO NICOLETA 
Grefier - Trifan Viorica Monica 

Pe rol fiind luată  în discuţie, din oficiu, îndreptarea erorii materiale a Încheierii pronunţată  
la data de 19.10.2020 în dosarul nr.4048/324/2017 privind cererea de chemare în judecată  având 
ca obiect validare mandat consilier, forinulată  de către petentul Biroul Electoral de Circumscripţie 
Municipală  nr.2 Tecuci. 

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de sedinta care învederează  instanţaie faptul că  
cererea se soluţionează  fără  citarea părţilor, după  care: 

Instanţa reţine cauza în vederea soluţionării cererii de îndreptare eroare materială. 

INSTANŢA 

Coristatând neîndeplinite condiţiile art. 1 14 al. 1 lit.c) din Codul administrativ, ca urmare a 
pierderii calităţii de membri ai formaţiunii politice PSD , astfel cum rezultă  din adresa nr.64.724 
din 13.10.2020, care a hotărât excluderea domnilor Hurdubae Constantin Cătălin si Croitoru Cezar 
din această  formaţiune, pentru încălcarea obligaţiilor, 

Văzând disp. art. 442 din C. pr. civ., erorile sauomisiuni1e cu privire la numele, calitatea 
i susţinerile părţilor sau cele de calcul, precum i orice alte erori materiale din hotărâri sau 

încheieri pot f îndreptate din oficiu sau la cerere. Instanţa se pronunţă  prin încheiere dată  în 
camera de consiliu. Părţile vor fi citate numai dacă  instanţa socotete că  este necesar să  dea 
anumite lămuriri. In cazul hotărârilor, îndreptarea se va face în ambele exemplare ale hotărârii. 

PENTRU ACESTE MOTIVE, 
ÎN NUMELE LEGII, 

DISPUNE: 

Dispune îndreptarea erorii materiale strecurată  în cuprinsul încheierii Judecătoriei Tecuci, 
în sensul că  aliniatele 1, 2 i 3 vor avea următorul cuprins: 

,,În baza art. 1 14 alin. (1) din O.U.G. nr.57/2019 actualizată, validează  mandatele 
următorilor consilieri locali ce intră  în componenţa Consiliul local al municipiului Tecuci: 
Dinu Constantin, Bîrzu Sorin, Lupaşcu Mircea, Radu Vladimir, Susanu Bruno -Bogdan, Naum 
Adrian, Pelin Eugen-Doru, Leonte Ionel, Gavril Claudiu-Sorin, Paraschiv Mirela Magda, Miron 
Cosmin-Nicolae, Grama Florin-Iulian, Pascal Remus, Cîmpanu Tudor, Martin Cristinel-Mihai, 
Ursulică  Constantin, Drăgan Oliwer-Claudiu, Pădure-Arghire Lucian i Istrate Dan ce au fost 

Vă  atragem atenţia că  date/e menţionate în prezentui document se înscriu în cele prevăzute 
de Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European, fapt ce conferă  ob/igativitatea 
protejării, conservării şi folosirii acestora doar în scopul prevăzut de lege. 
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declaraţi aleşi prin certificatul doveditor pentru atribuirea mandatelor de consilieri locali în 
Consiliul local al municipiului Tecuci. 

Invalidează, ca nrmare a cIecIar ţiei de renunţare, mandatul domnilor (ostin Iuein  - 
Grigore, Cristovici Doina-Lucia, Manoliu Codruţ  Tiberiu, Clipici Florin, Goia Iuliana, 
Argint Georgiana-Ingrid, Mardare Geta. 

Invalidează, ca urmare a pierderii calităţii de membru al formaţiunii politice PSD, 
mandatul domnilor Hurdubae Constantin -Cătălin i Croitoru Cezar. 

Prezenta încheiere se va comunica Prefectului judeţului Galaţi şi Secretarului General al 
Municipiului Tecuci şi persoanelor pentru care s-a invalidat mandatul. 

Cu drept de apel în termen de 3 zile de la comunicare către persoanele interesate. Cererea de 
apel se va depune la• Judecătoria Tecuci. 

Pronunţată  astăzi, 19.10.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea 
grefei instanţei. 

Preşedinte, 	 Grefier, 
Judecător BIRO NICOLETA 	 Trifan Viorica Monica 

2 ex/20.1O.2020 
Red.BN/tehn.TM 

Com. 10 ex 

Vă  atragem atenţia că  datele menţionate în prezentul document se înscriu în cele prevăzute 
de Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European, fapt ce conferă  obligativitatea 
protejării, conservării şi folosirii acestora doar în scopul prevăzut de lege. 
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Dosar nr. 4225/324/2020 

ROMÂNIA 
ECUC, JJJI)ETUL GALAŢI 

ÎNCHEIERE 
Şedinţa din Camera de Consiliu de la 1 9. 1 0.2020 

Instanţa constituita din: 
Preşedinte - Judecător BIRO NICOLETA 

Grefier 	Trifan Viorica Monica 

.. . v- 

Pe rol este solutionarea cererii de validare mandat consilier, formulată  de către petentul 
Biroul Electoral de Circumscripţie Municipală  nr.2 Tecuci. 

Procedura de validare se desîaşoară  în Camera de consiliu, îară  citare, conform art. 1 14 
alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ i art. 532 alin. (2) C.pr.civ. 

S-a îacut referatul cauzei de către grefer, după  care: 
Instanţa procedează  la verificarea competenţei, conform art. 529 alin. (1) raportat la art. 

I 3 1 alin. (1) C.pr.civ. i constată  că  este competentă  general, material i teritorial să  judece 
prezenta cauză  în baza art. 94 pct. 3 C.pr.civ. raportat Ia art. 1 14 alin. (1) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ. 

Instanţa ia act că  au fost depuse la dosar de către secretarul general al unităţii 
administrativ-teritoriale pentru candidaţii declaraţi a1ei: copia actului de identitate, certificatul 
de cazier judiciar, dovada că  nu şi-a pierdut calitatea de membru al partidului politic pe lista 
căruia a fost ales, raportul detaliat al veniturilor i cheltuielilor electorale, dovada depunerii la 
Autoritatea Electorală  Permanentă  a raportului de venituri şi cheltuieli electorale, declaraţie 
privind nerenunţarea sau renunţarea la mandat, conform art. 1 14 alin. (1) i art. 1 1 5 alin. (2) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

Instanţa constată  cauza în stare de judecată  i o reţine spre soluţionare. 

INSTANŢA 

Deliberând asupra cauzei de faţă, constată  următoarele: 
La data de 30.09.2020 a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Tecuci sub nr.4225/324/2020, 

dosarul întocmit de Biroul Electoral de Circumscipţie Municipală  nr.2 Tecuci, în vederea •validării 
de către instanţă  a mandatului consilierilor locali. 
• • La dosar au fost depuse până  la momentul soluţionării: cerere de validare, actul de identitate 
în copie certificată  pentru fiecare candidat propus, cazierul judiciar în original pentru fiecare 
candidat propus, dovada calităţii de mernbru al partidului politic pe lista căruia a fost ales, procesul 
verbal privind stabilirea rezultatului votării pentr alegerea Consiliului Local al municipiului 
Tecuci, dovada depunerii raportului detaliat de venituri şi cheltuieli electorale prevăzut de art. 47 din 
Legea nr. 334/2006, republicată  şi actualizată, declaraţii de renunţare mandat de consilier. 

Din analiza înscrisurilor dosarului, instanţa reţine următoarele: 
• Prin procesul verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor din 

27.09.2020 şi atribuirea mandatelor pentru Consiliul Local Tecuci, au fost nominalizaţi următorii 
candidaţi cărora li s-au atribuit mandate în urma desîaşurării acestora: Dinu Constantin, Bîrzu Sorin, 
Lupaşcu Mircea, Radu Vladimir, Susanu Bruno -Bogdan, Naum Adrian, Pelin Eugen-Doru, Leonte 
Ionel, Gavril Claudiu-Sorin, Paraschiv Mirela Magda, Miron Cosmin-Nicolae, Grama Florin-Iulian, 
Pascal Remus, Croitoru Cezar, Cîmpanu Tudor, Martin Cristinel -Mihai, Ursulică  Constantin, 

Vă  atragem atenţia că  datele menţionate în prezentul document se înscriu în cele prevăzute de 
Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European, fapt ce conferă  obligativitatea protejări/, 
conservării şi folosirii acestora doar în scopul prevăzut de lege. 
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Drăgan Oliwer-Claudiu, Pădure-Arghire Lucian i Istrate Dan ce au fost declaraţi aleşi prin 
certificatul doveditor pentru atribuirea mandatelor de consilieri locali în Consiliul Local Tecuci. 

Au depus declaraţii de renunţare la mandat: Costin Lucian - Grigore, Cristovici Doina-Lucia, 
Manoliu Codruţ  Tiberiu, Clipici Florin, Goia Iuliana, Argint Georgiana-Ingrid, Mardare Geta i 
Hurdubae Cătălin-Constantin. 

Potrivit dispoziţiilorart-1 	14 din O.U.G. iir.57/2019 (Codul administrativ). (1,) 	Mandatele 
consilierilor locali declaraţi aleşi sunt validate în cel mult 25 de zile de la data desjăşurării 
alegerilor penrru autorităţile administraţiei ,publice locale dejudecătoria în a cărei rază  teritorială  
se ajlă  circumscripţia electorală  pentru care au avtît loc alegeri, în procedură  necontencioasă, prin 
încheiere pronunţată  în camera de consiliu, jără  ajî aplicabilă  procedura de regularizare a cererii. 

(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 doveditprin cazieruljudiciar; 
c) nu şi-a pierdut calitatea de membru al partidului politic pe lista căruia a fost ales, urmare a 

demisiei satî urmare a excluderii prin hotărârea dejînitivă  aforului competent al partidului ,politic 
ori prin hotărâre dejînitivă  a unei instanţei judecătoreşti, fapt dovedit prin conjîrmările prevăzute 
la art. 121 alin. (1) sauprin hotărâre dejînitivă  a instanţeijudecătoreşti, după  caz; 

d) mandatarul jînanciar coordonator a depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor 
electorale în conformitate cu prevederile legii privindjînanţarea activităţii partidelor politice şi a 
campaniilor electorale, fapt doveditprin depunerea raportului, în condiţiile legii; 

e) nu a renunţat la mandat, în conditiile art. 115; 
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 ajlă  
circumscri ţia electorală  pentru care aufost desjăşurate alegeri. 

Având în vedere că  sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 1 14 alin. (2) din O.U.G. 
nr.57/2019, instanţa urmează  să  valideze mandatele următorilor consilieri locali ce intră  în 
componenţa Consiliul Local Tecuci: Dinu Constantin, Bîrzu Sorin, Lupaşcu Mircea, Radu Vladimir, 
Susanu Bruno -Bogdan, Naum Adrian, Pelin Eugen-Doru, Leonte Ionel, Gavril Claudiu-Sorin, 
Paraschiv Mirela Magda, Miron Cosmin-Nicolae, Grama Florin-Iulian , Pascal Remus, Croitoru 
Cezar, Cîmpanu Tudor, Martin Crjstinel -Mihai, Ursulică  Constantin, Drăgan Oliwer-Claudiu, 
Pădure-Arghire Lucian i Istrate Dan 

De asemenea, ca urmare a declaraţiei de renunţare, nefiind îndeplinită  condiţia prevăzută  în 
art. 1 14 alin. (2) lit. e din O.U.G. nr.57/2019 (Codul administrativ), instanţa urmează  să  invalideze 
mandatele domnilor Costin Lucian - Grigore, Cristovici Doina-Lucia, Manoliu Codruţ  Tiberiu, 
Clipici Florin, Goia Iuliana, Argint Georgiana-Ingrid, Mardare Geta i Hurdubae Cătălin-
Constantin.. 

PENTRU ACESTE MOTIVE, 
ÎN NUMELE LEGII, 

DISPUNE: 

În baza art. 1 14 alin. (1) din O.U.G. nr.57/2019 actualizată, va1idează  mandatele 
următorilor consi1ieri locali ce intră  în componenţa Consiliul local al inunicipiului Tecuci: 
Dinu Constantin, Bîrzu Sorin, Lupaşcu Mircea, Radu Vladimir, Susanu Bruno -Bogdan, Naum 
Adrian, Pelin Eugen-Doru, Leonte Ionel, Gavril Claudiu-Sorin, Paraschiv Mirela Magda, Miron 
Cosmin-Nicolae, Grama Florin-Iulian , Pascal Remus, Croitoru Cezar, Cîmpanu Tudor, Martin 
Cristinel -Mihai, Ursulică  Constantin, Drăgan Oliwer-Claudiu, Pădure-Arghire Lucian i Istrate Dan 

Vă  atragem atenţ/a că  datele menţ/onate în prezentul document se înscriu în cele prevăzute de 
Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European, fapt ce conferă  obligativitatea protejării, 
conservării şi folosirii acestora doar în scopu/ prevăzut de lege. 
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ce au fost declaraţi aleşi prin certificatul doveditor pentru atribuirea mandatelor de consilieri Iocali 
în Consiliul local al municipiului Tecuci. 

Invalidează, ca urmare a declaraţiei de renunţare, mandatul domnilor Costin Lucian - 
Grigore, Cristovici Doina-Lucia, Manoliu Codruţ  Tiberiu, Clipici Florin, Goia Iuliana,Argint 
Georgiana-Ingrid, Mardare Geta i Hurdubae Cătălin-Constantin. 

Prezena 	hoLă 	eva coiiiunica Prefectului judeţului 	G 	 - ui (Jeneral al 
Municipiului Tecuci şi persoanelor pentru care s-a invalidat mandatul. 

Cu drept de apel în termen de 3 zile de la comunicare către persoanele interesate. Cererea de 
apel se va depune la Judecătoria Tecuci. 

Pronunţată  astăzi,. 19.10.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei 
instanţei. 

	

Preşedinte, 	 Grefîer, 
Judecător BIRO NICOLETA 	 Trifan Viorica Monica 

12 ex!19.1O.2020 
Red.BN/tehi.TM 

Com. 10 ex 

Vă  atragem atenţia că  dateie menţionate în prezentu/ document se înscriu în ce/e prevăzute de 
Regu/amentu/ UE 2016/679 al Par/amentului European, fapt ce conferă  obiigativitatea protejării, 
conservării şi fo/osirii acestora doar în scopu/ prevăzut de lege. 
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