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Dosar nr. 25451/245/2020
ROMÂNIA
JUDECĂTORIA IAŞI
SECŢIA CIVILĂ
Şedinţa camerei de consiliu din data de 14.10.2020
Instanţa constituită din:
PREŞEDINTE – CRĂINICEANU CRISTIAN
GREFIER – ENACHI ADRIANA
ÎNCHEIEREA NR. 1855/2020
Pe rol se află soluţionarea cererii formulată de către petenta
UNITATEA
ADMINITRATIV TERITORIALĂ COMUNA SCÂNTEIA, având ca obiect ,,validare
primar”.
Procedura este legal îndeplinită, fară citarea petentei.
S-a făcut referatul cauzei de către grefier, care învederează instanţei faptul că la dosarul
cauzei, prin compartimentul Registratură, s-au înaintat la dosar: copia cărţii de identitate a
candidatului Darabană Mihai, cazier judiciar, raportul de venituri şi cheltuieli electorale, în
conformitate cu prevederile legii privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a
campaniilor electorale, emis de către Partidul Naţional Liberal şi certificat doveditor al alegerii
primarului.
Instanţa, considerând că au fost lămurite toate împrejurările de fapt şi temeiurile de
drept ale cauzei, declară dezbaterile închise, reţinând cauza spre soluţionare.
INSTANŢA:
Deliberând asupra cauzei de faţă constată următoarele:
La data de 29.09.2020 a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Iaşi sub nr. 25451/245/2020,
dosarul întocmit de Biroul Electoral al Circumscripţiei nr. 74 – comuna Scânteia, judeţul Iaşi,
în vederea validării de către instanţă a mandatului de primar pentru candidatul Darabană Mihai.
La dosar au fost depuse până la momentul soluţionării: cerere de validare, cazier judiciar,
procesul verbal privind centralizarea voturilor din 27.09.2020, procesul verbal privind stabilirea
rezultatului votării pentru alegerea primarului comunei Scânteia, întocmite în secţiile de votare
ale circumscripţiei, copie certificată act de identitate, raportului detaliat de venituri şi cheltuieli
electorale prevăzut de art. 47 din Legea nr. 334/2006, republicată şi actualizată, certificat
doveditor al alegerii.
Din analiza înscrisurilor dosarului instanţa constată următoarele:
La alegerile din data de 27.09.2020 candidatul Darabană Mihai, propus de Partidul Naţional
Liberal a obţinut un număr de 829 voturi din numărul total de 1656 al voturilor valabil
exprimate, după cum reiese din procesul verbal centralizator întocmit de Biroul Electoral de
Circumscripţie nr. 28 al comunei Scânteia aflat la dosar, fiind declarat ales prin certificatul
doveditor pentru atribuirea mandatului de Primar al comunei Scânteia.
Potrivit disp. art. 149 din OUG nr.57/2019 (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
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partidelor politice şi a campaniilor electorale, prin încheiere pronunţată în camera de consiliu,
fără a fi aplicabilă procedura de regularizare a cererii.”
Având în vedere că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.101 alin.2 din Legea
nr.115/2015 actualizată şi art.149 din OUG nr.57/2019 prin raportare la disp. art. 47 din Legea
nr.334/2006, republicată şi actualizată, precum şi condiţiile de eligibilitate prevăzute de art. 4 şi
art.6 alin.2 din Legea nr.115/2015, actualizată, instanţa urmează să valideze alegerea în funcţia
de primar al comunei Scânteia a candidatului Darabană Mihai din partea Partidului Naţional
Liberal.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
DISPUNE:
În baza art. 101 alin.2 din Legea nr.115/2015 actualizată şi art.149 din OUG nr.57/2019
actualizată, validează alegerea în funcţia de primar al comunei Scânteia a candidatului
Darabană Mihai, CNP 1620209221143, din partea Partidului Naţional Liberal.
Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Iaşi şi Secretarului general al UAT
Comuna Scânteia.
Executorie.
Cu drept de apel în termen de 2 zile de la afişarea acesteia la sediul UAT Comuna
Scânteia, la Tribunalul Iaşi ( se depune la Judecătoria Iaşi).
Dată în Camera de Consiliu.
Pronunţată azi, 14.10.2020, urmând a fi comunicată soluţia prin mijlocirea grefei
instanţei.
Preşedinte,
Crăiniceanu Cristian

Red/tehnored.C.C./E.A.
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Grefier,
Enachi Adriana

