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Pe rol fiind soluţionarea cererii formulate de petentul Biroul Electoral de
Circumscripţie Orăşenească nr. 9 Călan, având ca obiect validare primar.
Soluţionarea cererii are loc în Camera de Consiliu, fără citarea părţilor.
La apelul nominal, făcut în cauză, nu se prezintă nimeni.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:
În temeiul art. 529 Cod Procedură civilă, instanţa, verificându-şi din oficiu
competenţa, constată că este competentă general, material şi teritorial, conform art. 149 al. 1
din OUG 57/2019.
Verificând actele dosarului, instanţa apreciază cauza în stare de soluţionare şi o reţine
pentru pronunţare.
INSTANŢA
Deliberând asupra cererii de faţă, reţine următoarele:
Prin cererea înregistrată la Judecătoria Hunedoara la data de 29.09.2020 sub nr.
3745/243/2020, petentul Biroul Electoral de Circumscripţie Orăşenească nr. 9 Călan, în
temeiul art. 103 al. 5 din Legea nr. 115/2015, a înaintat procesul verbal privind centralizarea
voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatului de primar la alegerile
locale din 27.09.2020 întocmit de Biroul Electoral de Circumscripţie Orăşenească nr. 9 Călan
pentru domnul Iovănesc Filip-Adrian, în vederea validării acestuia.
La dosarul cauzei a fost depus un exemplar al procesului-verbal privind centralizarea
voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatului pentru primar, certificat
doveditor al alegerii primarului.
În data de 12.10.2020, domnul Iovănesc Filip-Adrian a transmis dovada depunerii la
Autoritatea Electorală Permanentă a raportului detaliat al veniturilor şi cheltuielilor – aferent
campaniei electorale pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020.
Examinând actele depuse la dosar, instanţa constată următoarele:
Conform procesului-verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului
alegerilor şi atribuirea mandatului pentru primar candidatul declarat ales în oraşul Călan este
domnul Iovănesc Filip-Adrian, care a obţinut cele mai multe voturi valabil exprimate,
respectiv un număr de 2.001 voturi valabil exprimate din totalul de 4.790 voturi valabil
exprimate.
Potrivit prevederilor art. 149 din OUG 57/2019 – „(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 campaniilor electorale, prin încheiere pronunţată în
camera de consiliu, fără a fi aplicabilă procedura de regularizare a cererii. (2) Invalidarea
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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. (5) Apelul
se soluţionează de tribunal în termen de 5 zile de la sesizare, hotărârea fiind definitivă.
Hotărârea se comunică de îndată prefectului, secretarului general al unităţii/subdiviziunii
administrativ-teritoriale, primarului declarat ales şi se aduce la cunoştinţă publică. (6)
Pronunţarea încheierii judecătoriei, respectiv pronunţarea hotărârii tribunalului se poate
amâna, o singură dată, cel mult 24 de ore, iar termenul pentru motivarea încheierii, respectiv
a hotărârii este de cel mult 48 de ore de la pronunţare. (7) Rezultatul validării sau
invalidării alegerii primarului se prezintă în prima şedinţă privind ceremonia de constituire
sau, după caz, într-o şedinţă extraordinară a consiliului local. (8) În caz de invalidare a
alegerii primarului, Guvernul, la propunerea autorităţilor cu atribuţii în organizarea
alegerilor locale, pe baza solicitării prefectului, stabileşte data alegerilor. Acestea se
organizează în termen de maximum 90 de zile de la data invalidării sau, după caz, de la data
rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti, în condiţiile legii.”
La data de 07.10.2020 prin adresa nr. 14932/01.10.2020, înregistrată la instanţă sub nr.
699/A/2020 Agenţia Naţională de Integritate a comunicat lista persoanelor aflate în perioadă
de interdicţie de 3 ani de a mai ocupă una din funcţiile prevăzute la art. 1 din Legea 176/2010
ca urmare a rămânerii definitive a rapoartelor de evaluare prin care au fost reţinute aspect
privind încălcarea regimului juridic al incompatibilităţilor sau al conflictelor de interese.
Verificând această adresă, se reţine că domnul Iovănesc Filip-Adrian nu este
menţionat în lista persoanelor aflate în perioadă de interdicţie de 3 ani de a mai ocupă una din
funcţiile prevăzute la art. 1 din Legea 176/2010 ca urmare a rămânerii definitive a rapoartelor
de evaluare prin care au fost reţinute aspect privind încălcarea regimului juridic al
incompatibilităţilor sau al conflictelor de interese.
Partidul din care face parte candidatul declarat admis - Partidul Naţional Liberal - a
depus la Autoritatea Electorală Permanentă rapoartele detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor
electorale, aferente alegerilor din 27.09.2020.
Din actele dosarului nu reiese că alegerea primarului s-ar fi făcut prin fraudă
electorală.
Având în vedere considerentele de fapt şi de drept anterior expuse, instanţa apreciază
că cererea este întemeiată şi, în consecinţă, în temeiul dispoziţiilor art. art. 149 din OUG
57/2019, va admite cererea formulată de petentul Biroul Electoral de Circumscripţie
Orăşenească nr. 9 Călan şi va valida alegerea domnului Iovănesc Filip-Adrian, având CNP
1611024200895, pentru funcţia de primar al oraşului Călan.
Raportat la dispoziţiile art. 149 al. 3 din OUG 57/2019, instanţa va dispune
comunicarea hotărârii către Instituţia Prefectului judeţului Hunedoara şi Secretarului General
al Consiliului Local Călan, 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
Executorie de drept, potrivit art. 534 Cod Procedură Civilă.
PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTĂRĂŞTE:
Admite cererea formulată de petentul Biroul Electoral de Circumscripţie Orăşenească
nr. 9 Călan.

Validează alegerea domnului IOVĂNESC FILIP-ADRIAN pentru funcţia de primar
al ORAŞULUI CĂLAN.
În temeiul prevederilor art. 149 alin.3 din OUG 57/2019, prezenta încheiere se
comunică de îndată prefectului şi secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale,
care are obligaţia aducerii la cunoştinţă publică, prin afişarea acesteia la sediul unităţii
administrativ-teritoriale, în termen de cel mult 24 de ore de la comunicare.
Executorie de drept.
Cu drept de apel în termen de două zile de la aducerea la cunoştinţă publică prin
afişarea acesteia la sediul Unităţii Administrativ Teritoriale Călan. În cazul exercitării căii de
atac, cererea de apel se depune la Judecătoria Hunedoara.
Pronunţată astăzi, 19.10.2020, prin punerea soluției la dispoziția părților prin
mijlocirea grefei instanței.
Preşedinte,
Laurenţiu Faifer
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Grefier,
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