
Dosar nr. 12481/231/2020 
ÎNCHEIERE CIVILĂ 

Şedinţa Camerei de Consiliu din data de 14.10.2020 
Instanţa constituită din: 

PREŞEDINTE – ZAR GEORGIANA GIANINA 
GREFIER  - POTICĂ NICOLETA 

  
  
     Pe rol se află pronunţarea cauzei civile privind pe petenţii BIROUL ELECTORAL DE 

CIRCUMSCRIPŢIE NR. 31 Jitia şi UAT Jitia, având ca obiect validare mandat consilier. 
La apelul nominal făcut în şedinţa Camerei de Consiliu se constată lipsa petenţilor. 
Procedura este legal îndeplinită, fără citarea petenţilor. 
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care: 
Mersul dezbaterilor a fost consemnat în încheierea de amânare a pronunţării din data 

de 13.10.2020 care face parte integrantă din prezenta încheiere civilă. 
  

INSTANŢA 
Deliberând asupra cererii de faţă constată : 

 
Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Focşani la data de 28.09.2020, sub nr. 

12481/231/2020, Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 31 Jitia a înaintat instanţei de 

judecată,  spre validare mandatele de consilier ale Comunei Jitia, jud. Vrancea. 
În susţinere s-a depus: proces – verbal privind centralizarea voturilor, constatarea 

rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatelor pentru Consiliul Local la alegerile locale din 

data de 27 septembrie 2020. 
Pentru termenul de judecată din data de 13.10.2020 s-au depus la dosar de către 

Primăria Jitia documentele doveditoare pentru îndeplinirea condiţiilor prev. de art. 114 alin 2 

lit. a-e din OUG nr. 57/2019 în vederea validării mandatelor consilierilor locali declaraţi aleşi, 

propunerile de validare a acestora. 
A fost încuviinţată proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei. 
La termenul de judecată din data de 13.10.2020 instanţa a reţinut cauza spre 

soluţionare pe fond, pronunţarea fiind amânată 24 h, respectiv la data de 14.10.2020, pentru 

deliberare. 
Examinând cererea dedusă judecăţii, 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  comuna Vânători, următorii candidaţi Zamfiroiu Vasile, Ţuţui Ion, Păun Ion, 

Hodorogea Toader, Ticu Anghel, Borcăiaş Macovei, Lăptucă Adrian, Pantelimon Simion 

Sorinel, Tudose Laurenţiu, Fifere Dobriţa, Ticu Iulian, au obţinut mandate de consilieri locali, 

astfel cum reiese din procesul – verbal privind centralizarea voturilor ataşat. 
Potrivit dispoziţiilor art. 114 alin. 1 şi 2 din OUG nr. 57/2019, mandatele consilierilor 

locali declaraţi aleşi este validat în termen de 25 de zile de la data desfășurării alegerilor de 

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. 
Instanţa constată că numiţii Zamfiroiu Vasile, Ţuţui Ion, Păun Ion, Hodorogea Toader, 

Ticu Anghel, Borcăiaş Macovei, Lăptucă Adrian, Pantelimon Simion Sorinel, Tudose 

Laurenţiu, Fifere Dobriţa, Ticu Iulian, îndeplinesc condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale 

menţionate anterior întrucât, au făcut dovada deţinerii domiciliului pe raza comunei Jitia, nu 

şi-au pierdut drepturile electorale, conform cazierelor anexate, au făcut dovada calităţii de 

membru al partidului politic de pe lista căruia a fost ales, au depus raportul detaliat al 

veniturilor şi cheltuielilor electorale, nu au renunţat la mandat în condiţiile art. 115 din OUG 

nr. 57/2019 şi  au făcut dovada că nu au fost aleşi prin fraudă electorală. 
Pentru aceste considerente, văzând şi dispoziţiile art. 114  din OUG 57/2019, instanţa 

urmează să admită cererea formulată şi să dispună validarea alegerii în funcţia de consilieri 

locali al comunei Jitia, judeţul Vrancea, a următorilor candidaţi Zamfiroiu Vasile, Ţuţui 

Ion, Păun Ion, Hodorogea Toader, Ticu Anghel, Borcăiaş Macovei, Lăptucă Adrian, 

Pantelimon Simion Sorinel, Tudose Laurenţiu, Fifere Dobriţa, Ticu Iulian. 
  

PENTRU ACESTE MOTIVE 
ÎN NUMELE LEGII 

DISPUNE 
  

            Admite sesizarea formulată de Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 31 Jitia, judeţ 

Vrancea.  
            Validează alegerea domnului Zamfiroiu Vasile, membru al Partidulului Social 

Democrat, în funcţia de consilier local  al comunei Jitia, judeţ Vrancea. 
            Validează alegerea domnului Ţuţui Ion, membru al Partidulului Social Democrat, în 

funcţia de consilier local  al comunei Jitia, judeţ Vrancea. 
            Validează alegerea domnului Păun Ion, membru al Partidului Social Democrat, în 

funcţia de consilier local  al comunei Jitia, judeţ Vrancea.            
            Validează alegerea domnului Hodorogea Toader, membru al Partidului Social 

Democrat, în funcţia de consilier local  al comunei Jitia, judeţ Vrancea. 
            Validează alegerea domnului Ticu Anghel, membru al Partidului Social Democrat, în 

funcţia de consilier local  al comunei Jitia, judeţ Vrancea. 
            Validează alegerea domnului Borcăiaş Macovei, membru al Partidului Social 

Democrat, în funcţia de consilier local  al comunei Jitia, judeţ Vrancea. 
            Validează alegerea domnului Lăptucă Adrian, membru al Partidului Naţional Liberal, 

în funcţia de consilier local  al comunei Jitia, judeţ Vrancea. 
            Validează alegerea domnului Pantelimon Simion Sorinel, membru al Partidului 

Naţional Liberal, în funcţia de consilier local  al comunei Jitia, judeţ Vrancea. 
            Validează alegerea domnului Tudose Laurenţiu, membru al Partidului Naţional 

Liberal, în funcţia de consilier local  al comunei Jitia, judeţ Vrancea. 
            Validează alegerea doamnei Fifere Dobriţa, membru al Partidului Naţional Liberal, în 

funcţia de consilier local  al comunei Jitia, judeţ Vrancea. 
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  Validează alegerea doamnului Ticu Iulian, membru al Partidului Naţional Liberal, în 

funcţia de consilier local  al comunei Jitia, judeţ Vrancea. 
            Comunică prezenta hotărâre Prefectului Judeţului Vrancea şi secretarului general al 

Primăriei Jitia. 
            Cu drept de apel în termen de 3 zile de la comunicarea prezentei hotărâri. 
            Pronunţată azi, 14.10.2020, şi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei 

instanţei. 
  

            PREŞEDINTE,                                                                           GREFIER, 
           Zar Georgiana Gianina                                                                  Potică Nicoleta 
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