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Nr. 12.711 din 16.10.2020

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi 16.10.2020

Subsemnata Boeangiu Luminiţa, secretar general al UAT comuna Alunu,
Judeţul Vâlcea, am procedat astăzi, 16.10.2020, ora 12,15, la afişarea la sediul
Primăriei corn. Alunu şi pe site-ul oficial www.alunu.ro a încheierii nr.812 din
12.10.2020, pronunţată de Judecătoria Horezu, în dosarul nr.2052/241/2020, prin
care a fost validat în funcţia de Primar al comunei Alunu, Judeţul Vâlcea,9 7 5 7

d-1 Birăruti Cristian.5

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

Secretar general al UAT comuna Alunu,
Boeangiu Luminiţa



ROMÂNIA
JUDECĂTORIA HOREZU
Str. 1 Decembrie 1918, nr.8
HOREZU
HOREZU

Destinatar:
CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ
NR. 12 ALUNU
COMUNA ALUNU, , judeţul VÂLCEA

DOSARUL NR. 2052/241/2020
Materia: Civil
Stadiul procesual al dosarului: Fond
Obiectul dosarului: validare primar
Complet: camera de consiliu civil 3

COMUNICARE
ÎNCHEIERE FINALĂ CAMERA CONSILIU CIVILĂ

NR. 812/2020 DIN DATA DE 12 Octombrie 2020

Stimată doamnă/Stimate domn,

vă comunicăm, alăturat, copia hotărârii civile nr. 812/2020, pronunţată la data de 12 Octombrie 2020,
de către JUDECĂTORIA HOREZU HOREZU.

Notă: In vederea reducerii riscului de infectare cu coronavirus (COVID-19) sau alte infecţii respiratorii,
va rugam sa luaţi in considerare, in măsură posibilului, trasminterea si primirea corespondentei cu Curtea de
Apel Piteşti si instanţele din circumscripţia sa de activitate exclusiv in format electronic, prin email sau fax;
evitarea prezentei la Curtea de Apel Piteşti si instanţele din circumscripţia sa
absolut necesara, prin solicitarea iudecarii^cauzei in lipsa sau a amanarii acestei
daca este cazul.

M.C. 14.10,2020 09:01:19



Cod ECLI ECLI:RO:JDHRZ:2020:019.000812
Dosar nr. 2052/241/2020
Operator de date cu caracter personal: 4840

ROMÂNIA
JUDECĂTORIA HOREZU,

JUDEŢUL VÂLCEA
ÎNCHEIERE Nr.812

Şedinţa Camerei de consiliu din data de 12 Octombrie 2020
Completul compus din:

Preşedinte Mariana Sandu
Grefier Monica Ciocan

Pe rol judecarea cererii formulată de CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ NR. 12
ALUNU, privind validarea primarului ales al acestei unităţi administrativ teritoriale la alegerile
locale din data de 27.09.2020.

Procedura este legal îndeplinită, fără citare, potrivit art.532 C.pr.civ.
S-a făcut referatul cauzei de către grefier, care invederează instanţei faptul că la dosarul

cauzei, prin compartimentul Registratură, s-au înaintat la dosar, în original, copia cărţii de identitate
a candidatului BIRĂRUŢI CRISTIAN, certificat de 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 Social Democrat, certificat doveditor al
alegerii primarului.

Instanţa constată că este competentă material şi teritorial să judece prezenta cauză, conform
art. 149 din Codul administrativ şi art. 532 alin. 1 teza a II - a Cod procedură civilă.

După care,
JUDECĂTORIA

Deliberând asupra cauzei de faţă constată următoarele:
La data de 28.09.2020 a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Horezu sub nr. 2052/241/2020,

dosarul întocmit de Biroul Electoral al Circumscripţiei nr.12 - comuna Alunu, judeţul Vâlcea, în
vederea validării de către instanţă a mandatului de primar pentru candidatul BIRĂRUŢI
CRISTIAN.

La dosar au fost depuse până la momentul soluţionării: cerere de validare, procesul verbal
privind centralizarea voturilor din 28.09.2020, raportului detaliat de cazier judiciar, 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 BIRĂRUŢI CRISTIAN, propus de Partidul

Social Democrat a obţinut un număr de 1291 voturi din numărul total de 2158 al voturilor valabil
exprimate, după cum reiese din procesul verbal centralizator întocmit de Biroul Electoral de
Circumscripţie nr. 12 al comunei Alunu, aflat la dosar, fiind declarat ales prin certificatul
doveditor pentru atribuirea mandatului de Primar al comunei Alunu, conform disp. art. 101 alin.2
din Legea nr.l 15/2015, actualizată.

Potrivit disp. art. 149 din OUG nr.57/2019 din Codul administrativ, „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. 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. ”

Având în vedere că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.101 alin.2 din Legea
nr.l 15/2015 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.l 15/2015, actualizată, instanţa urmează să valideze alegerea în funcţia de
primar al comunei Alunu a candidatului BIRĂRUŢI CRISTIAN din partea Partidului Social
Democrat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE

în baza art. 101 alin.2 din Legea nr.l 15/2015 actualizată şi art.149 din OUG nr.57/2019
actualizată, validează alegerea în funcţia de primar al comunei Alunu a candidatului BIRĂRUŢI
CRISTIAN, având CNP1650124386341, din partea Partidului Social Democrat.

Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Vâlcea şi Secretarului general al
UAT Comuna Alunu.

Executorie.
Cu apel în termen de 2 de zile de la aducerea la cunoştinţă publică ce se va depune la

Judecătoria Horezu.
Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 12.10.2020.

Red/T ehnored/SM/GL
4ex/l 2.10.2020


