
Cod ECLI    ECLI:RO:JDCMP:2020:003.000792
R O M Â N I A
JUDECĂTORIA ALBA IULIA
Dosar nr. 1457/203/2020

ÎNCHEIEREA CIVILĂ NR.  792/2020
Şedinţa Camerei de Consiliu  de la 13 Octombrie 2020

Completul compus din:
JUDECĂTOE : COZMA VIOREL DAN 
GREFIER : COTISEL ILEANA MARIA 

     Pe rol se află soluţionarea cauzei civile privind pe petentul BIROUL ELECTORAL DE
CIRCUMSCRIPŢIE NR.7  CÎMPENI, având ca obiect validare primar

La apelul nominal făcut în şedinţa camerei de consiliu se constată lipsa petentului. 
Procedura este legal îndeplinită ,fără citare .
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează că s-a primit prin

serviciul registratură adresa cu nr. 22561/06.10.2020 emisă de Autoritatea Electorală Permanentă
prin  care  se  arată  că  se  va  aduce  la  cunoştinţă  publică,  în  termenul  legal  prevăzut  de  lege,
rapoartele detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale prin publicare în Monitorul Oficial al
României – Partea I. 

Procedând la verificarea competenţei conform art.131 Cpc, instanţa îşi reţine competenţa
generală, materială şi teritorială având în vedere prev. art.94 Cod proc. civilă şi art.149 din OUG
nr.57/2019. 

În temeiul prev. art.258 Cod proc. civilă, instanţa încuviinţează proba cu înscrisurile de la
dosarul cauzei. 

Instanţa  constată,  în  temeiul  art. 244 Cpc,  terminată  cercetarea  judecătorească,  iar  în
temeiul art. 389 şi urm. din acelaşi act normativ consideră lămurite toate împrejurările de fapt şi
temeiurile de drept ale cauzei şi reţine cererea în pronunţare.

INSTANŢA
Deliberând a supra cererii de faţă constată :

Prin  cererea  înregistrată  pe  rolul  Judecătoriei  Cîmpeni  la  data  de  01.10.2020,  sub  nr.
1457/203/2020, Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 7 Cîmpeni   a înaintat instanţei de judecată,
spre validare mandatul de primar al Orașului Cîmpeni , jud. Alba.

În  susţinere  s-au  depus:  proces  –  verbal  privind  centralizarea  voturilor,  constatarea
rezultatului  alegerilor  şi  atribuirea  mandatului  de  Primar  la  alegerile  locale  din  data  de  27
septembrie 2020, proces – verbal privind consemnarea rezultatelor votării pentru primar din data
de 27 septembrie 2020 încheiate de secţiile de votare nr.123-131. 

Ulterior,  s-a depus înregistrării  la Autoritatea Electorală  Permanentă – Biroul Judeţean
Alba a raportului detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale.

Examinând cererea  dedusă judecăţii,  prin  prisma  înscrisurilor  depuse  la  dosar  şi  a
dispoziţiilor  legale  aplicabile  prevăzute  de   OUG  nr  57/2019  privind  Codul  Administrativ,
instanţa constată că în urma alegerilor care au avut loc la data de 27 septembrie 2020 în  orașul
Cîmpeni, județul Alba ,  candidatul PASCA CRISTIAN - DAN din partea Partidului National
Liberal,  a obţinut un număr de 2103  voturi, din numărul total de 4171  voturi valabil exprimate,
astfel  cum  reiese  din  procesul  –  verbal  privind  centralizarea  voturilor  ataşat,  constatarea
rezultatului alegerilor şi certificatul doveditor al alegerii domnului Pasca Cristian  Dan  în funcţia
de primar al Orașului Cîmpeni, acte întocmit de către Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 7
Cîmpeni, judeţ Alba.

Potrivit dispoziţiilor art 149 alin 1 din OUG 57/2019, mandatul primarului declarat ales
este validat în termen de 20 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.  Validarea  se  realizează  la  judecătorie,  după  depunerea  raportului  detaliat  al
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veniturilor  și  cheltuielilor  electorale,  potrivit  legii  privind  finanțarea  partidelor  politice  și  a
campaniilor  electorale,  prin  încheiere  pronunțată  în  camera  de  consiliu,  fără  a  fi  aplicabilă
procedura de regularizare a cererii. 

Alineatul  (2) al  aceluiaşi  articol  prevede  că  invalidarea  alegerii  primarului  se  poate
pronunța în cazul în care se constată,  potrivit  legii privind alegerea autorităților administrației
publice  locale,  încălcarea  condițiilor  de  eligibilitate  sau dacă  alegerea  acestuia  s-a  făcut  prin
fraudă electorală.

În  conformitate  cu  dispoziţiile  art. 101 alin.  1  din Legea  115/2015,  pentru  funcţia
de primar,  centralizarea  voturilor  se  face  de  biroul  electoral  de  circumscripţie,  iar,  potrivit
alineatului al doilea al aceluiaşi articol, este declarat ales primar candidatul care a întrunit cel mai
mare număr de voturi valabil exprimate.

În cauză, instanţa constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale
menţionate  anterior  întrucât,  după  centralizarea  voturilor  de  către  biroul  electoral  de
circumscripţie, s-a stabilit că domnul PASCA CRISTIAN DAN , candidatul Partidului Național
Liberal , la alegerile locale care au avut loc la data de 27 septembrie 2020 în orașul Cîmpeni  a
obţinut  un număr  de 2013  voturi,  din numărul  total  de  4171 voturi  valabil  exprimate,  fiind
respectată  condiţia   instituită  de  art. 101 alin.  2  din Legea  115/2015 si  nu  există  dovezi  ca
alegerea s-a făcut prin fraudă electorală, constatată în condiţiile legii privind alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale.

Totodată,  instanţa  reţine  că  formaţiunea  politică  din  partea  căreia  a  candidat  domnul
PASCA CRISTIAN DAN respectiv Partidului Național Liberal a depus la Autoritatea Electorală
Permanentă,  prin  mandatarul  său  financiar,  raportul  detaliat  al  veniturilor  şi  cheltuielilor
electorale  (  înregistrat  sub  numărul  22561/06.10.2020  la  Autoritatea  Electorală  Permanentă,
conform înscrisurilor depuse la dosar), fiind astfel îndeplinită şi condiţia prevăzută de art.  47 alin.
(1)  din Legea  nr.  334/2006 privind  finanţarea  activităţii  partidelor  politice  şi  a  campaniilor
electorale.

Pentru aceste considerente, văzând şi dispoziţiile art.149 alin.1 din OUG 57/2019, instanţa
urmează  să  admită  cererea  formulată  şi  să  dispună validarea alegerii  în  funcţia  de Primar al
Orașului Cîmpeni , judeţ Alba, a domnului   PASCA CRISTIAN DAN, candidatul Partidului
Național Liberal la alegerile locale care au avut loc la data de 27 septembrie 2020, rezultatul
alegerii fiind menționat în procesul verbal întocmit de circumscripția Electorală nr. 7 Cîmpeni ,
iar această încheiere se va prezenta în şedinţa Consiliului Local al orașului Cîmpeni , judeţul
Alba.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE

Admite sesizarea formulată  de Biroul  Electoral  de Circumscripţie  nr 7 Cîmpeni,  judeţ
Alba.  

 Validează alegerea domnului PASCA CRISTIAN DAN , candidatul Partidului Național
Liberal în funcţia de Primar al orașului Cîmpeni , judeţ Alba.

  Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului Judeţului Alba şi secretarului general al
Primăriei Orașului Cîmpeni , care are obligaţia aducerii la cunoştinţă publică prin afişare la sediul
Primăriei.

Cu drept  de apel  în termen de 2 zile  de la  aducerea la  cunoştinţă  publică a prezentei
hotărâri.

Pronunţată azi, 13.10.2020, şi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

                    JUDECĂTOR                                                         GREFIER
            COZMA VIOREL DAN                                      COTISEL ILEANA MARIA 

Red.C.V.D.
Tehn.C.I.M.
4ex/14.10.2020
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