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Stimată doamnă/Stimate domn,

vă comunicăm, alăturat, copia hotărării civile nr. 832/2020, pronunţată la data de 16 OctombneZCJ2
0, de către JUDECĂTORIA ŞIMLEUL SILVANIEI MIXTA.
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Cod ECLl ECLI:RO:JDSIM:2020:003.000832
Dosar nr. 1939/309/2020

ROMÂNIA
JUDECĂTORIA ŞIMLEU SILVANIEI

ÎNCHEIERE CIVILĂ Nr. 832
Şedinţa Camerei de consiliu din data de 16 Octombrie 2020

Instanţa constituită din:
Preşedinte: Aurelian-Corneliu David

Grefier: Ramona Ola

Pe rol fiind validarea mandatului domnului KOVACS ISTV AN, în funcţia de primar
al comunei Crasna.

La apelul nominal făcut în camera de consiliu. nu se prezintă nimeni.
Procedura se desfăşoară fără citarea părţilor, conform art. 532 alin. 1 C.proc.civ.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:
Verificându-şi competenţa, în temeiul art. 131 alin. 1 şi art. 529 alin. 1 C.proc.civ.,

văzând şi prevederile art. 149, alin. 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, instanţa constată că este competentă general, material şi teritorial
să soluţioneze prezenta'cerere,

Instanţa, în conformitate cu prevederile art. 536 şi art. 255 raportat la art. 265
C.proc.civ., încuviinţează proba cu înscrisurile aflate la dosarul cauzei, apreciindu-Ie ca fiind
utile şi, considerând cauza lămurită, o reţine spre soluţionare în baza actelor-de la dosar. -

INST ANŢ A

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată:
Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Şimleu Silvaniei la data de 12.10.2020,

domnul Kovacs Istvăn a solicitat validarea mandatului de primar al comunei Crasna în
favoarea sa deoarece a fost ales în această funcţie în urma alegerilor locale din data de 27
septembrie 2020.

În susţinerea cererii a anexat, în copie certificată, Procesul verbal încheiat de Biroul
electoral de Circumscripţie comunală nr. 20 Crasna privind centralizarea voturilor,
constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatului de primar la alegerile locale din
data de 27 septembrie 2020, certificatul doveditor al alegerii primarului, cartea de identitate,
adresa de înaintare nr. 720/07.10.2020 de către mandatarul financiar coordonator al Uniunii
Democrate Maghiare din România, către Autoritatea Electorală Permanentă, a raportului
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor-RVC-ul aferent Campaniei electorale pentru alegerea
Autorităţilor Administraţiei. Publice Locale din anul 2020, şi, în original, certificatul de cazier
judiciar nr. 25313186/01.1 0.2020.

Din oficiu, instanţa a dispus ataşarea unei copii certificate din arhiva instanţei a
Procesului, verbal încheiat de Biroul electoral de Circumscripţie comunală nr.20 Crasna
privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatului de
primar la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020 şi a procedat la verificarea în adresa
nr. 14962/0 l.l 0.2020 emisă de către Agenţia Naţională de Integritate, înregistrată la
Judecătoria Şimleu Silvaniei cu nr. 1355/4 în data de 08.10.2020, dacă domnul Kovacs
Istvăn, se află inclus în lista nominală cu persoanele aflate în interdicţia de 3 ani de a ocupa o
funcţie/demnitate publică, potrivit art. 25, alin. 2 din Legea 176/2010 privind integritatea în
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exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.
144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate,
precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative.

În probaţiune, s-a administrat proba cu înscrisuri.
Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:
Potrivit art. 103 alin. 1 şi 5 din Legea 115/2015 pentru alegerea autorităţilor

administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.
215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul
aleşilor locali: ,,(1) Biroul electoral de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală, de
sector al municipiului Bucureşti şi de circumscripţie judeţeană, respectiv a municipiului
Bucureşti încheie separat câte un proces-verbal pentru consiliul local, pentru Consiliul
General al Municipiului Bucureşti ori pentru consiliul judeţean, după caz, respectiv pentru
primar, pentru primarul general al municipiului Bucureşti ori pentru preşedintele consiliului
judeţean, după caz, privind toate operaţiunile electorale, centralizarea voturilor, constatarea
rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatelor. ..(5) Un exemplar al procesului-verbal pentru
consiliul local, pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi pentru primar, după caz,
împreună cu întâmpinările, contestaţiile şi procesele-verbale primite de la birourile electorale
ale secţiilor de votare, formând câte un dosar, sigilat şi semnat de preşedinte şi de membrii
biroului electoral de circumscripţie, se înaintează sub paza personalului structurilor
Ministerului Afacerilor Interne, în cel mult 48 de ore, la judecătoria în a cărei rază teritorială
se află circumscripţia electorală pentru care au avut loc alegeri, iar, pentru consiliul judeţean,
pentru preşedintele consiliului judeţean, respectiv pentru primarul general al municipiului
Bucureşti, la tribunalul în a cărui rază teritorială se află circumscripţia electorală pentru care
au avut loc alegeri, respectiv la Tribunalul Bucureşti, după caz, în vederea validării.('

mandatelor".
Astfel cum rezultă din Procesul verbal încheiat de Biroul electoral de Circumscripţie

comunală nr.20 Crasna privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi
atribuirea mandatului de primar la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020 (f 18-21),
domnul Kovacs Istvăn a fost declarat ales în funcţia de primar al comunei Crasna din
partea formaţiunii politice Uniunii Democrate Maghiare din România" fiind ales cu un număr
de 2163 voturi valabil exprimate din totalul de 2768 voturi valabil exprimate.

Conform prevederilor art. 149 alin. 1-4 din OUG 57/20149 privind Codul
administrativ, " (1) 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 campanii lor
electorale, prin încheiere pronunţată în camera de consiliu, fără a fi aplicabilă procedura de
regularizare a cererii. (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. (3)
Încheierea judecătoriei privind validarea sau, după caz, invalidarea alegerii primarului se
comunică de îndată prefectului şi secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-
teritoriale, care are obligaţia aducerii la cunoştinţă publică prin afişarea acesteia la sediul
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în termen de cel mult 24 de ore de la
comunicare. (4) În termen de 2 zile de la aducerea la cunoştinţă publică, cei interesaţi pot
formula apel împotriva încheierii judecătoriei de validare sau invalidare a alegerii primarului
la tribunal." •

În ceea ce priveşte îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate, instanţa constată că, potrivit
art. 4, alin. 1 şi 2 din Legea 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administra/iei publice
locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, ,,(1) Au dreptul
de a fi aleşi consilieri, primari sau preşedinţi ai consiliilor judeţene cetăţenii cu drept de vot
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care au împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel puţin 23 de ani, dacă nu le este
interzisă asocierea în partide politice, potrivit art. 40 alin. (3) din Constituţia României,
republicată. (2) Pot candida numai persoanele care au domiciliul pe teritoriul unităţii
administrativ-teritoriale în care urmează să fie alese."

De asemenea, potrivit art. 6 din acelaşi act normativ, ,,(1) Nu pot alege: a) debilii sau
alienaţii mintal, puşi sub interdicţie; b) persoanele cărora li s-a interzis exercitarea dreptului
de a alege, pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă.(2) Nu pot fi aleşi: a)
cetăţenii care fac parte din categoriile prevăzute la art. 40 alin. (3) din Constituţia României,
republicată; b) persoanele care fac parte din categoriile prevăzute la alin. (1), precum şi
persoanele cărora li s-a interzis, prin hotărâre judecătorească definitivă, exercitarea dreptului
de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice."

Din înscrisurile ce au fost depuse la dosarul cauzei, respectiv copia cărţii de identitate
(f.6) şi certificatul de cazier judiciar (f 7), rezultă că domnul Kovacs Istvăn îndeplineşte
condiţiile de eligibilitate prevăzute de legea privind alegerea autorităţilor administraţiei
publice locale.

Incidente în cauză sunt şi dispoziţiile art. 47, alin. 1 din Legea 334/2006 privind
finanţarea activităţii partidelor politice şi a campanii/or electorale, republicată, care dispun
că: " În termen de 15 zile de la data desfăşurării alegerilor, mandatarii financiari coordonatori
sunt obligaţi să depună la Autoritatea Electorală Permanentă rapoartele detaliate ale
veniturilor şi cheltuielilor electorale ale partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor
electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi ale
candidaţilor independenţi, precum şi cuantumul datoriilor înregistrate ca urmare a campaniei,
însoţite de declaraţiile prevăzute la art. 28 alin. (13)."

Astfel cum rezultă din adresa nr. 720/07.1 0.2020 Uniunii Democrate Maghiare din
România, înregistrată sub nr. 22813/08.10.2020 la Autoritatea Electorală Permanentă (f.9 ),
mandatarul financiar coordonator a depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor-RVC-
ul aferent Campaniei electorale pentru alegerea Autorităţilor Administraţiei Publice Locale
din anul 2020, fiîndindeplinită şi această condiţie. -- --

Totodată, din adresa nr. 14962/01.10.2020 emisă de către Agenţia Naţională de
Integritate, înregistrată la Judecătoria Şimleu Silvaniei cu nr. 1355/4 în data de 08.1 0.2020,
rezultă că domnul Kovacs Istvăn nu se află inclus în lista nominală cu persoanele aflate în
interdicţia de 3 ani de a ocupa o funcţie/demnitate publică, potrivit art. 25, alin. 2 din Legea
176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţi lor publice, pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea
altor acte normative.

Prin urmare, faţă de cele anterior expuse, constatând că în cauză sunt îndeplinite
cerinţele prevăzute de prevederile legale precizate, instanţa va dispune validarea alegerii
domnului Kovacs Istvăn, candidat din partea Uniunii Democrate Maghiare din România în
funcţia de Primar al comunei Crasna judeţul Sălaj.

Prezenta se va comunica de îndată Prefectului judeţului Sălaj şi secretarului general al
comunei Crasna acestuia din urmă în vederea aducerii la cunoştinţă publică prin afişare la
sediul comunei Crasna, în termen de cel mult 24 de ore de la comunicare.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂşTE

Validează alegerea domnului KOV ACS ISTV AN, candidat din partea Uniunii
Democrate Maghiare din România, în funcţia de Primar al comunei CRASNA judeţul
Sălaj.

Executorie de drept.
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Prezenta se comunică de îndată Prefectului judeţului Sălaj şi secretarului geaeral al
comunei Crasna, acestuia din urmă în vederea aducerii la cunoştinţă publică prin afişare lâ
sediul Primăriei Crasna, în termen de cel mult 24 de ore de la comunicare.

Cu drept de apel la Tribunalul Sălaj în 2 de zile de la data aducerii la cunoştinţă
publică prin afişare a prezentei.

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei,
astăzi, 16.10.2020.

Preşedinte,
Aurelian-Corneliu David

Grefier
·RamonaOLA

Red.D.A.C.16.10.2020
Dact. O.R .. 5 ex/16.1 0.2020/ Corn. 3 ex
Prezentul document este supus reglementărilor aflate sub incidenţa Regulamentului U.E. 2016/679
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