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Dosar nr. 148/205/2022
ÎNCHEIERE

Şedinţa publică de la 17 Ianuarie 2022 
Completul constituit din:

PREŞEDINTE ELENA ALINA AUSTRIANU -  preşedintele instanţei
Grefier Mihaela Badea

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe petiţionarul CONSILIUL LOCAL AL 
COMUNEI ŢIŢEŞTI în cauza privind pe intimatul DINIAŞI ION, având ca obiect validare 
mandat consilier.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns intimatul, lipsind petiţionarul.
Procedura de citare este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care referă pe scurt obiectul 

cererii; faptul că citarea intimatului este legal îndeplinită prin citare electronică a acestuia, 
după care:

In conformitate cu dispoziţiile art. 219 Cod procedură civilă instanţa a procedat la 
legitimarea intimatului prin verificarea cărţii de identitate.

Instanţa, în conformitate cu art. 131 Cod procedură civilă, verificând din oficiu 
competenţa, constată că este competentă general, material şi teritorial să judece prezenta 
cerere, potrivit dispoziţiile art. 94 Cod procedură civilă raportat la art. 114 al. 1 coroborat cu 
art. 122 din Codul administrativ.

In temeiul art. 238 Cod procedură civilă instanţa constată că durata necesară pentru 
cercetarea procesului, ţinând cont de împrejurările cauzei şi probele încuviinţate este de trei 
zile.

Nemaifiind alte chestiuni prealabile de discutat instanţa, în conformitate cu dispoziţiile 
art. 392 Cod procedură civilă, deschide dezbaterile asupra fondului cauzei şi acordă cuvântul 
pe fondul cauzei:

Intimatul, având cuvântul, solicită admiterea cererii astfel cum a fost formulată şi pe 
cale de consecinţă validarea în funcţia de consilier local al unităţii administrativ teritoriale 
Ţiţeşti. ̂

In temeiul art. 394 Cod procedură civilă, instanţa considerându-se lămurită, reţine 
cauza spre soluţionare.

INSTANŢA

Asupra cauzei de faţă, deliberând, constată:
La 14 ianuarie 2022 a fost înregistrată pe rolul instanţe sub nr. 148/205/2022 cererea 

formulată de petiţionarul Consiliul Local al Comunei Ţiţeşti, cu solicitarea de a se dispune 
validarea mandatului de consilier local al domnului Diniaşi Ion, domiciliat în comuna 
comuna Ţiţeşti, sat Valea Stânii, nr. 153, judeţul Argeş, CNP 1600728038662, supleant pe 
listele Partidului Naţional Liberal, ales în cadrul Circumscripţiei Electorale nr. 94 Ţiţeşti.

Au fost ataşate cererii copie CI; cazier judiciar; confirmare calitate membru al 
partidului pe lista căruia a fost ales; raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale în 
conformitate cu prevederile legii privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a 
campaniilor electorale înregistrat sub nr. 1852/07.10.2020 la Autoritatea Electorală 
Permanentă; copia procesului verbal privind centralizarea voturilor constatarea rezultatului
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alegerilor şi atribuirea mandatelor pentru consiliul local la alegerile locale din 27.09.2020; 
Hotărârea nr. 2/05.01.2022 prin care s-a luat act de încetarea mandatului de consilier a dlui 
Stanciu Marian Florin înainte de expirarea duratei normale a acestuia.

Analizând întregul material probatoriu administrat în cauză, instanţa reţine 
următoarele:

Prin referatul constatator al primarului şi secretarului comunei Ţiţeşti înregistrat sub 
nr. 260 din 11 ianuarie 2022 s-a luat act de demisia domnului Stanciu Marian Florin din 
funcţia de consilier local ales pe listele Partidului Naţional Liberal şi s-a declarat vacant locul 
ocupat de acesta, conform prevederilor art. 204 alin. 2 lit. a, alin. 6, alin. 10, din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare.

în aceste condiţii, prin Hotărârea nr. 2 din 5 ianuarie 2022 Consiliul Local al Primăriei 
Comunei Ţiţeşti a constatat încetarea de drept prin demisie a mandatului de consilier local al 
domnului Stanciu Marian Florin şi vacantarea acestuia, ce urmează a fi ocupat de următorul 
supleant pe lista Partidului Naţional Liberal.

Prin adresa nr. 7/07.01.2022 Partidul Naţional Liberal a cominicat către Consiliul 
Local al Comunei Ţiţeşti că supleantul Diniaşi Ion, domiciliat în comuna Ţiţeşti, sat Valea 
Stânii, nr. 153, judeţul Argeş, CNP 1600728038662 este candidat din partea Partidului 
Naţional Liberal la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, 
consilier ales în cadrul Consiliului Local al Unităţii Administrativ Teritoriale Ţiţeşti, fiind 
membru al Partidului Naţional Liberal.

în conformitate cu prevederile art. 204 al. 2 lit. a din Codul administrativ, calitatea de 
consilier local, încetează de drept, urmare a demisiei consilierului local, conform al. 3 din 
acelaşi text de lege data încetării de drept a mandatului fiind data apariţiei evenimentului.

Potrivit al. 6 al aceluiaşi text de lege „în situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a), c) -f) şi 
l) constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local sau de consilier judeţean, 
precum şi vacantarea locului de consilier local sau de consilier judeţean se realizează printr- 
o hotărâre de constatare a autorităţii deliberative respective, la propunerea primarului ori, 
după caz, a preşedintelui consiliului judeţean sau a oricărui alt ales local, adoptată în prima 
şedinţă desfăşurată după apariţia evenimentului.

Hotărârea autorităţii deliberative este comunicată de îndată judecătoriei competente 
să valideze mandatul supleantului, în condiţiile art. 122, precum şi consilierului local. ”

în conformitate cu prevederile art. 122 din Codul administrativ „In caz de vacanţă a 
mandatelor de consilieri locali, pe durata mandatului consiliului local, mandatele 
supleanţilor sunt validate în termen de 10 zile de la data încetării mandatului consilierului 
local, în condiţiile art. 204, de către 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 f i  aplicabilă procedura de regularizare a 
cererii. Validarea mandatelor supleanţilor se realizează cu respectarea prevederilor art. 114 
alin. (2) şi art. 121 alin. (1) lit. d), alin. (2) şi (3). Supleanţii au obligaţia transmiterii către 
secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale a documentelor 
doveditoare prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. a) -  d) cu cel puţin 5 zile înainte de împlinirea 
termenului de 10 zile. Dispoziţiile art. 114 alin. (4) - (7) se aplică în mod corespunzător. ”

în ceea ce-1 priveşte pe domnul Diniaşi Ion se reţine de către instanţă că acesta a făcut 
dovada că îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 114 al. 2 lit a-d din Codul administrativ, 
respectiv are domiciliul pe raza localităţii în care a fost ales, nu are antecedente penale, nu şi-a 
pierdut calitatea de membru ales al Partidului Naţional Liberal, pe ale cărui liste a fost ales, 
fiind depus şi raportul financiar prevăzut de lege.

în consecinţă, faţă de toate cele arătate, instanţa urmează a admite cererea şi a dispune 
validarea pentru funcţia de consilier local al Unităţii Administrativ Teritoriale Comuna Ţiţeşti 
a domnului Diniaşi Ion, domiciliat comuna Ţiţeşti, sat Valea Stânii, nr. 153, judeţul Argeş, 
CNP 1600728038662.
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PENTRU ACESTE MOTIVE 
ÎN NUMELE LEGII 

DISPUNE:

Admite cererea formulată de către Consiliul Local al Comunei Ţifeşti.
Validează pentru funcţia de consilier local al unităţii administrativ teritoriale Ţiţeşti pe 

domnul Diniaşi Ion, domiciliat în comuna Ţiţeşti, sat Valea Stânii, nr. 153, judeţul Argeş, 
CNP 1600728038662, supleant pe lista Partidului Naţional Liberal, ales în cadrul 
Circumscripţiei Electorale nr. 94 Ţiţeşti.

Prezenta încheiere se comunică de îndată prefectului şi secretarului general al 
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi consilierului local declarat ales.

împotriva prezentei încheieri se poate declara apel în termen de 3 zile de la 
comunicare, de către cei interesaţi, conform dispoziţiilor art. 114 al. 5 din Codul 
administrativ.

Cererea de apel se va depune la Judecătoria Câmpulung.
în conformitate cu dispoziţiile art. 402 Cod procedură civilă, pronunţarea hotărârii se 

face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, azi 17 ianuarie 2022, prin mijlocirea grefei 
instanţei.

Preşedinte,
Elena Alina Austrianu

Red.E.A.A./Tehnored.M.B.
5ex./17.01.2022
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