PRIMĂRIA COMUNE I ALUNU
sat Igoiu, nr. 4, comuna Alunu, judeţul Valcea, Cod fiscal: 2541363, Telefon: 0250/868002,
Fax: 0250/868006, E-mail: primaria@alunu.ro

Nr. 12.726 din 16.10.2020

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi 16.10.2020

Subsemnata Boeangiu Luminiţa, secretar general al UAT comuna Alunu,
Judeţul Vâlcea, am procedat astăzi, 16.10.2020, ora 13,00, la afişarea la sediul
Primăriei corn. Alunu şi pe site-ul oficial www.alunu.ro a încheierii nr.824 din
13.10.2020, pronunţată de Judecătoria Horezu, în dosarul nr.2166/241/2020, prin
care au fost validate/invalidate mandatele consilierilor locali aleşi pentru UAT
Alunu, Jud. Vâlcea, în urma alegerilor locale, care au avut loc la data de
27.09.2020.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

Secretar general al UAT comuna Alunu,
Boeangiu Luminiţa
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Destinatar:
UAT ALUNU
com. SAT IGOIU, COMUNA ALUNU,
nr. 1, judeţul VÂLCEA

DOSARUL NR. 2166/241/2020
Materia: Civil
Stadiul procesual al dosarului: Fond
Obiectul dosarului: Validare mandat consilier
Complet: camera de consiliu civil 3

COMUNICARE
ÎNCHEIERE FINALĂ CAMERA CONSILIU CIVILĂ
NR. 824/2020 DIN DATA DE 13 Octombrie 2020

Stimată doamnă/Stimate domn,
vă comunicăm, alăturat, copia hotărârii civile nr. 824/2020, pronunţată la data de 13 Octombrie 2020,
de către JUDECĂTORIA HOREZU HOREZU.
Notă: In vederea reducerii riscului de infectare cu coronavirus (COVID-19) sau alte infecţii respiratorii,
va rugam sa luaţi in considerare, in măsură posibilului, trasminterea si primirea corespondentei cu Curtea de
Apel Piteşti si instanţele din circumscripţia sa de activitate exclusiv in format electronic, prin email sau fax;
evitarea prezentei la Curtea de Apel Piteşti si instanţele din circumscripţia sa de activitate, daca nu este
absolut necesara, prin solicitarea judecării cauzei in lipsa sau a amanarii acesteia din considerente de boala,
daca este cazul.
L.S.

M C. 14.10.2020 09:22:41

Cod ECLI ECLI:RO:JDHRZ:2020:019.000824
Dosar nr. 2166/241/2020
Operator de date cu caracter personal: 4840
ROMÂNIA
JUDECĂTORIA HOREZU,
JUDEŢUL VÂLCEA
ÎNCHEIERE Nr.824
Şedinţa Camerei de consiliu din data de 13 Octombrie 2020
Completul compus din:
Preşedinte Mariana Sandu
Grefier Monica Ciocan

Se examinează cererea de validare a mandatelor de consilieri locali aleşi ai comunei Alunu,
judeţul Vâlcea, la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020.
Procedura este legal îndeplinită, fără citare, potrivit art.532 C.pr.civ.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:.
Instanţa constată că este competentă material şi teritorial să judece prezenta cauză, conform
art. 149 din Codul administrativ şi art. 532 alin. 1 teza a II - a Cod procedură civilă , sens în care
reţine cauza în pronunţare:
INSTANŢA
Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:
La data de 12.10.2020 a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Horezu sub nr. 2185/241/2020,
dosarul întocmit de Biroul Electoral al Circumscripţiei nr.12 - comuna Alunu, judeţul Vâlcea, în
vederea validării de către instanţă a mandatelor de consilieri locali în cadrul Consiliului local al
comunei Alunu, jud. Vâlcea. Totodată s-a solicitat şi invalidarea consilierului local declarat ales în
persoana domnului Birăruţi Cristian , care a fost ales şi în funcţia de Primar al comunei Alunu,
judeţul Vâlcea, precum şi invalidarea consilierului local declarat ales în persoana domnului
Văleanu Ilie, conform declaraţiei de renunţare la mandat, ataşată cererii adresată instanţei.
La dosar au fost depuse: procesul verbal privind centralizarea voturilor din 28.09.2020,
constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatelor pentru consiliul local, raportul detaliat de
venituri şi cheltuieli electorale prevăzut de art. 47 din Legea nr.334/2006, copia actului de identitate
şi cazier judiciar, pentru fiecare candidat, certificat doveditor al alegerii, cererrile de renunţare la
mandatul de consilier local formulate.
Din analiza înscrisurilor dosarului instanţa constată următoarele:
La alegerile din data de 27.09.2020 în comuna Alunu , jud.Vâlcea, a fost atribuit un număr
de 6 mandate Partidului Social Democrat, un număr de 3 mandate Partidului Naţional Liberal, 1
mandat Partidului PRO România, 2 mandate Partidului Puterii Umaniste (Social Democrat), 1
mandat Partidului Ecologist Român. Ca urmare a faptului că domnul Birăruţi Cristian a fost ales în
funcţia de primar al comunei Alunu, jud. Vâlcea, a formulat declaraţie de renunţare . Totodată si
consilierul local declarat ales în persoana domnului Văleanu Ilie a formulat declaraţie de renunţare.
Instanţa constată că la dosarul cauzei au fost depuse toate înscrisurile prevăzute de art. 114
alin. 2 din OUG 57/2019, privind Codul administrativ, în vederea validării mandatelor de consilier
local.
Potrivit disp. art. 114 alin.2 din OUG 57/2019, privind Codul administrativ, pentru
validarea mandatelor de consilier local, trebuie îndeplinite 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.
De asemenea instanţa reţine dispoziţiile art. 115 alin. 1 din O.U.G. 57/2019 potrivit cărora
consilierul local declarat ales poate renunţa la mandat în cel mult 10 zile de la data desfăşurării
alegerilor, situaţie în care comunică, în acelaşi termen, sub semnătură, decizia sa secretarului
general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
Instanţa apreciază că dosarul de validare a mandatelor de consilier local este complet, fiind
îndeplinite toate condiţiile legale în acest sens.
Astfel, se observă că toate persoanele cu privire la care se solicită validarea mandatelor au
domiciliul pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Alunu, judeţul Vâlcea, în care au fost aleşi,
fapt dovedit prin cartea de identitate, nu şi-au pierdut drepturile electorale, fapt dovedit prin cazierul
judiciar, nu şi-au pierdut calitatea de membru al partidului politic pe lista căruia au fost aleşi, fapt
dovedit prin confirmările partidelor politice pe ale căror liste au candidat, nu au renunţat la mandat,
în condiţiile art. 115 din OUG 57/2019 şi nu au fost aleşi prin fraudă electorală constatată în
condiţiile legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, situaţie atestată prin
documentele privind rezultatele alegerilor înaintate de către biroul electoral de circumscripţie nr.
12- Alunu Judeţul Vâlcea.
De asemenea, mandatarii financiari coordonatori au 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 rapoartelor, în condiţiile legii.
Astfel, instanţa apreciază că dosarul de validare a mandatelor de consilier local este
complet, fiind îndeplinite toate condiţiile legale în acest sens.
Constatând totodată că atribuirea mandatelor s-a făcut în mod legal, fiind îndeplinite
condiţiile prevăzute de OUG 57/2019, privind Codul administrativ, instanţa va dispune validarea
mandatelor consilierilor locali aleşi pentru Unitatea Administrativ Teritorială Alunu, jud. Vâlcea, a
următoarelor persoane: MĂRCULESCU CONSTANTIN, TRĂSCĂU AURELIA, MARINA
SILVIU-EMILIAN, MUDAVA NICHIFOR, MIHALCEA VICENŢIU, BOEANGIU VASILEPÎRVU, DAJU VASILE, MITU GHEORGHE, CIOEANU DAVID, BOLOVAN ION ALIN,
RĂVAŞ NICOLAE.
Instanţa va dispune invalidarea pentru funcţia de consilier local a domnilor BIRĂRUŢI
CRISTIAN propus pe lista Partidului Social Democrat şi a domnului VĂLEANU ILIE propus pe
lista Partidului Ecologist Român.

Va dispune comunicarea prezentei încheieri Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea şi
secretarului general al comunei Alunu.
PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII
DISPUNE
Admite cererea având ca obiect invalidare/validare mandat formulată de secretar general al
comunei Alunu, jud. Vâlcea.
Validează mandatele consilierilor locali aleşi pentru Unitatea Administrativ Teritorială
Alunu, jud. Vâlcea, în urma alegerilor locale care au avut loc la data de 27 septembrie 2020, pentru
următoarele persoane:
MĂRCULESCU CONSTANTIN- PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
TRĂSCĂU AURELIA- PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

MUDAVA NICHIFOR- PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
MIHALCEA VICENŢIU - PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
BOEANGIU VASILE-PÎRVU - PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
DAJU VASILE - PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
MITU GPIEORGHE - PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
CIOBANU DAVID - PARTIDUL PUTERII UMANISTE
BOLOVAN ION ALIN- PARTIDUL PUTERII UMANISTE
RĂVAŞ NICOLAE - PARTIDUL PRO ROMÂNIA
Invalidează mandatele de consilier local în cadrul Consiliului Local al
Unităţii
Administrativ Teritorială Alunu, jud. Vâlcea, pentru comnul BIRĂRUŢI CRISTIAN, care a fost
ales şi în funcţia de Primar al comunei Alunu, judeţul Vâlcea şi pentru domnul VĂLEANU ILIE
propus pe lista Partidului Ecologist Român.
Prezenta se comunică, prefectului şi secretarului general al comunei Alunu, jud. Vâlcea,
Cu drept de apel în termen de 3 zile de la comunicare, cererea de apel putând fi depusă la
Judecătoria Horezu.
Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, astăzi, 13
Octombrie 2020

Grefier,
Monica Ciocan

Red./Tehn./S.M./G./L
13.10.2020

