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DOSAR NR.15585/55/2020

ÎNCHEIEREA CIVILĂ   NR. 9970
ŞEDINŢA CAMEREI DE CONSILIU DIN 14 OCTOMBRIE 2020

PREŞEDINTE: CIUBAN DOINA LILIANA
GREFIER: BĂŞCĂRĂU MIRELA

S-a luat în examinare validarea alegerii în funcţia de primar al Comunei Dorobanţi
a  judeţului  Arad a doamnei  KORONDI  JOZSA ERICA  la  alegerile  locale  din  data  de
27.09.2020.    

La apelul nominal nu se prezintă nimeni.
Procedura necontencioasă.
S-a făcut referatul cauzei, după care, în temeiul art. 529 Cod procedură civilă, instanţa

verifică  propria  sa  competenţă,  constatând în  baza art.  art.  149 din OUG Nr. 57/2019,  că este
competentă generală, material şi teritorial în soluţionarea  prezentei cereri.
                  Instanţa constată că în Monitorul Oficial nr.  925 din 9 octombrie 2020 a fost publicată
Lista  22908/2020 din  9 octombrie  2020  a  partidelor  politice,  alianţelor  politice,  organizaţiilor
cetăţenilor români aparţinând minorităţilor  naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a
fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. 2 din Legea
nr.  334/2006  privind  finanţarea  activităţii  partidelor  politice  şi  a  campaniilor  electorale  pentru
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, din 27.09.2020, listă în cadrul căreia la poziţia
111 apare identificata  Uniunea Democrată Maghiară Din România - Organizaţia Arad.

Succesiv, la data de 13.10.2020 şi respectiv la data de 14.10.2020 a fost depus la dosarul
cauzei certificatul de cazier judiciar privind pe d-na Korondi Jozsa Erica, confirmarea calităţii de
membru UDMR, copie CI,  dovada depunerii  raportului  detaliat  privind veniturile  şi  cheltuielile
electorale  la AEP, adresa 3976/08.10.2020 de înaintare acte către secretarul general al  Comunei
Dorobanţi, acord de prelucrare date, extras din Monitorul Oficial nr.  925 din 9 octombrie 2020 în
care a fost publicată Lista 22908/2020 din 9 octombrie 2020 şi declaraţia de nerenunţare la mandat. 

Instanţa, văzând prevederile art. 149 din OUG Nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
nemaifiind alte cereri, reţine cauza spre soluţionare. 

I N S T A N Ţ A

Constată că   la data de 28.09.2020 a fost iniţiată procedura de validare a alegerii în
funcţia de primar al Comunei Dorobanţi a judeţului Arad a doamnei  KORONDI JOZSA
ERICA la  alegerile  locale  din  data  de  27.09.2020, format  fiind  dosarul  15585/55/2020  al
Judecătoriei Arad . 

În deliberare asupra cererii formulate, instanţa   :
-  constată că din  Procesul verbal privind  consemnarea  rezultatelor votării pentru

Primar din data de 27.09.2020 , încheiat  de Circumscripţia electorală  nr. 30 Dorobanţi – Sectia de
votare  260  –fila  3  dosar-  şi  din  Procesul  verbal  privind  centralizarea  voturilor,  constatarea
rezultatului  alegerilor  şi  atribuirea  mandatului   de  primar   la  alegerile  locale   din  data  de
27.09.2020  încheiat   de Circumscripţia  electorală   nr. 30 Dorobanţi   -  fila 5 dosar -  rezultă  că
doamna  Korondi  Jozsa Erica,  a  obţinut  cel  mai  mare număr de voturi  valabil  exprimate (565),
aceasta îndeplinind condiţiile de eligibilitate prevăzute de Legea 115/2015.

      - constată că Autoritatea Electorală Permanentă a publicat, conform art. 47 alin. 2 din
Legea  nr.  334/2006   Lista  22908/2020  din  9  octombrie  2020  a  partidelor  politice,  alianţelor
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politice,  organizaţiilor  cetăţenilor  români  aparţinând  minorităţilor   naţionale  şi  a  candidaţilor
independenţi  pentru  care  a  fost  depus  raportul  detaliat  al  veniturilor  şi  cheltuielilor  electorale,
conform art. 47 alin. 2 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a
campaniilor electorale pentru alegerea autorităţilor administraţiei  publice locale,  din 27.09.2020,
listă în cadrul căreia la poziţia 111 apare identificata  Uniunea Democrată Maghiară Din România
- Organizaţia Arad.

În consecinţă, faţă de cele de mai sus, în temeiul  art. 149 din OUG Nr. 57/2019 şi al
art. 527 din Cod procedură civilă, instanţa va admite cererea şi va valida alegerea  doamnei Korondi
Jozsa Erica  în funcţia de primar al Comunei Dorobanţi a judeţului Arad.
                                            

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE

Validează  alegerea  doamnei  KORONDI  JOZSA  ERICA (CNP ,
domiciliată  în com Dorobanţi  nr  jud Arad )  la alegerile  locale  din data de 27.09.2020,  în
funcţia de primar al Comunei Dorobanţi a judeţului Arad  .  

 Încheierea  se  comunică  de  îndată  Prefectului şi  Secretarului  general  al  unităţii
administrativ-teritoriale. 

Cei interesaţi  au drept de a formula apel împotriva prezentei  încheieri  de validare a
alegerii  primarului,  apel ce se va formula  la Tribunalul Arad  în termen de 2/doua/ zile de la
aducerea la cunoştinţă publică, aducere  la cunoştinţă publică ce se va face prin afişarea prezentei
încheieri  la  sediul  Primăriei  Comunei  Dorobanţi  prin  grija  Secretarului  general  al  unităţii
administrativ-teritoriale, afişare se se va face în termen de cel mult 24 de ore de la comunicarea
încheierii.  

Dată în camera de consiliu şi pronunţată la data de 14.10.2020, prin punerea soluţiei la
dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

 
                    
             
              PREŞEDINTE                                                            GREFIER 

  CIUBAN DOINA LILIANA                                  BĂŞCĂRĂU MIRELA

Dact/red BM/CDL
14.10.2020
4 ex. din care 2 ex. se com. DE ÎNDATĂ cu:
- Prefectul jud. Arad, B-dul Revoluţiei, nr. 75, jud. Arad 
- Secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale Dorobanţi . 
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