Cod ECLI
Dosar nr. 3261/331/2020
ROMÂNIA
JUDECĂTORIA VĂLENII DE MUNTE
SECȚIA CIVILĂ
ÎNCHEIERE
Şedinţa din camera de consiliu din data de 12 Octombrie 2020
Completul compus din:
PREŞEDINTE – Corâci Mădălina Andreea
Grefier – Tudor Magdalena
Pe rol fiind soluţionarea cererii formulată de Biroul Electoral de Circumscriptie
Electorala nr. 17 Aluniș pentru validarea mandatului de primar al comunei Aluniș, jud.
Prahova, a domnului Bîgiu Iulian-Cristian, CNP 1671002296341, cu domiciliul în comuna
Aluniș, sat Aluniș nr. 27, jud. Prahova – candidat al Partidului Social Democrat.
Soluţionarea cererii se face în şedinţa camerei de consiliu, în condiţiile art. 527 - 537
Cod procedură civilă, fără citarea părţilor şi fără îndeplinirea vreunui act de procedură.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează faptul că la
dosar a fost atașat dosarul conţinând procesul verbal privind centralizarea voturilor,
constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatului pentru funcţia de primar al comunei
Aluniș, dosar depus la Judecătoria Vălenii de Munte în conformitate cu dispoziţiile art. 103
alin. (5) din Legea nr. 115/2015.
INSTANȚA:
Analizând actele dosarului, reţine următoarele:
Potrivit art. 149 alin. (1) din OUG 57/2019 ,,Mandatul primarului declarat ales este
validat în termen de 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor de către judecătoria în a
cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală pentru care au avut loc alegeri, în
procedură necontencioasă. Validarea se realizează la judecătorie, după depunerea raportului
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, potrivit legii privind finanţarea partidelor
politice şi a campaniilor electorale, prin încheiere pronunţată în camera de consiliu, fără a fi
aplicabilă procedura de regularizare a cererii”. Potrivit alin. (2) ,,Invalidarea alegerii
primarului se poate pronunţa în cazul în care se constată, potrivit legii privind alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale, încălcarea condiţiilor de eligibilitate sau dacă
alegerea acestuia s-a făcut prin fraudă electorală”.
Conform procesului verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului
alegerilor şi atribuirea mandatului pentru funcţia de primar al comunei Aluniș depus de către
Biroul Electoral de Circumscriptie Electorala nr. 17 Aluniș, în urma alegerilor locale care au
avut loc la data de 27 septembrie 2020, domnul Bîgiu Iulian-Cristian, CNP 1671002296341,
candidatul Partidului Social Democrat pentru funcţia de primar al comunei Aluniș, jud.
Prahova a obţinut cel mai mare număr de voturi (1.341) din voturile valabil exprimate
(1.718).
Totodată, din actele dosarului rezultă că, în conformitate cu dispoziţiile art. 47 Legea
nr. 334/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Partidul Social Democrat a depus la
Autoritatea Electorală Permanentă raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale
privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale din septembrie.
Având în vedere actele de la dosar, reţinând că nu există situaţii de incompatibilitate
sau de încălcare a normelor de eligibilitate, că alegerile s-au făcut cu respectarea condiţiilor
prevăzute de lege privind desfăşurarea alegerilor şi constatarea rezultatelor acestora, instanţa
urmează a admite cererea formulată.

Astfel, în baza art. 149 alin. (1) din OUG 57/2019, instanţa va valida alegerea
domnului Bîgiu Iulian-Cristian, candidat al Partidului Social Democrat la alegerile
autorităţilor administraţiilor publice locale din 27 septembrie 2020 – pentru funcţia de primar
al comunei Aluniș, jud. Prahova.
PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
D I S P U N E:
Admite cererea formulată de către Biroul Electoral de Circumscriptie Electorala nr. 17
Aluniș privind validarea alegerii primarului comunei Aluniș, jud. Prahova la alegerile
autorităţilor administraţiilor publice locale din 27 septembrie 2020.
În baza art. 149 alin. (1) din O.U.G. 57/2019, validează alegerea domnului Bîgiu
Iulian-Cristian, CNP 1671002296341, cu domiciliul în comuna Aluniș, sat Aluniș nr. 27,
jud. Prahova – candidat al Partidului Social Democrat pentru funcția de primar al comunei
Aluniș, jud. Prahova.
In baza art. 149 alin. (3) din O.U.G. 57/2019 un exemplar al prezentei încheieri va fi
comunicat de îndată prefectului şi secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativteritoriale pentru a fi adusă la cunostinţă publică prin afişarea acesteia la sediul
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în termen de cel mult 24 de ore de la
comunicare.
Cu drept de apel în termen de 2 zile de la aducerea la cunostință publică, potrivit art.
149 alin. (4) din O.U.G. 57/2019. Cererea de apel se depune la Judecătoria Vălenii de Munte.
Pronunţată azi, 12.10.2020, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea
grefei instanței.
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