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Către, 

Secretarul General al Unitatii Administrativ Teritoriale din cadrul Primăriei Radovan , 
judetul Dolj 

Vă înaintăm alăturat Încheierea nr. 230/13.10.2020 pronuniată de Judecătoria Băileşti 
în dosarul nr. 2785/183/2020, prin care s-a validat alegerea domnului CÎRSTIANU MARIUS 
DANIEL în funcţia de Primar al Comunei Radovan . 

GREFIER, 
Crăci Boţ gen ia 

f. 
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ROMÂNIA 

JUDECĂTORIA BĂILEŞTI 
JUDEŢUL DOLJ 

Dosar nr. 2785/183/2020 
ÎNCHEIERE nr. 230/2020 

Şedinţa din camera de consiliu de la 13 Octombrie 2020 
Completul compus din: 

PREŞEDINTE Mariana Daniela Crăciunescu 
Grefier Eugenia Boţa 

Pe rol , fiind validarea alegerii domnului Cîrstianu Marius Daniel în funcţia de Primar 
al comunei Radovan, judeţul Dolj. 

La apelul nominal nu a răspuns candidatul ales pentru funcţia de primar. 
Procedura legal îndeplinită, fără citare. 
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, învederându-se că s-au depus 

înscrisuri de către Primăria Com. Radovan. 
În temeiul art. 131 Cod pr. civ. , instanţa, verificându-şi din oficiu competenţa, a 

constatat că este competentă general, material şi teritorial să se pronunţe în cauza de faţă 
conform art. 94 pct. 3 Cod pr. civ. , rapo1tat la art. 149 al. 1 din OUG 57/2019. 

În temeiul art. 258 Cod. pr. civ. a încuviinţat proba cu înscrisurile depuse ş1, 
constatând că nu mai sunt alte probe de administrat, a reţinut cauza pentru soluţionare. 

INSTANŢA, 

În dosarul nr. 2785/183/2020 Circumscripţia Electorală nr. 87 Radovan, jud. Dolj a 
înaintat procesul verbal privind consemnarea rezultatelor votării pentru primar din data de 
30.09.2020, iar Primăria corn. Radovan a înaintat declaraţia de acceptare a candidatului 
Cîrstianu Marius Daniel , declarat ales ca primar la alegerile locale din 27.09.2020, certificatul 
doveditor al alegerii primarului întocmit de Circumscripţia Electorală nr. 87 Radovan, copie 
de pe actul de identitate, cazier judiciar, raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor 
electorale. 

Examinând cauza, în raport de înscrisurile depuse şi dispoziţiile legale aplicabile, 
instanţa stabileşte următoarele: 

La alegerile din 27.09.2020 în Circumscripţia Electorală nr. 87 Radovan a fost declarat 
ales pentru funcţia de primar domnul Cîrstianu Marius Daniel, candidat din partea Partidului 
National Liberal Filiala Dolj , cu un număr de 429 voturi valabil exprimate din numărul total 
de 744 voturi valabil exprimate. 

Potrivit art. 149 al. 1 din OUG 57/2019 privind 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. 

În conformitate cu art. 149 al. 2 din acelaşi act normativ, 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 . ROL. 
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În speţă se constată că există certificatul doveditor al alegerii primarului, întocmit de 
Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 87 Radovan, în care se atestă că domnul Cîrstianu 
Marius Daniel , născut la 22.01.1986, cu domiciliul în comuna Radovan, sat Radovan, Aleea 1 
Stadionului, nr. 3, jud. Dolj, a fost ales în funcţia de Primar al comunei Radovan la alegerile 
locale din 27.09.2020, există raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale şi 
declaraţia de acceptare a candidatului Cîrstianu Marius Daniel pentru funcţia de primar. 

Constatând că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale menţionate şi 
nu există dovezi că alegerea s-a făcut prin fraudă electorală, instanţa urmează să facă aplicarea 
art. 149 al. 1 din OUG 57/2019 şi să valideze alegerea domnului Cîrstianu Marius Daniel în 
funcţia de Primar al Comunei Radovan, jud. Dolj. 

În conformitate cu art. 149 al. 3 din Codul administrativ, încheierea se comunică de 
îndată Prefectului Judeţului Dolj şi Secretarului General al Comunei Radovan, care are 
obligaţia aducerii la cunoştinţă publică prin afişarea încheierii la sediul Primăriei Radovan, în 
termen de cel mult 24 de ore de la comunicare. 

PENTRU ACESTE MOTIVE, 
ÎN NUMELE LEGII, 

DISPUNE: 

În conformitate cu art. 149 alin. I din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019, 
Validează alegerea domnului Cîrstianu Marius Daniel în funcţia de Primar al comunei 

Radovan, judeţul Dolj. 
Încheierea 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. 

Cu apel în termen de 2 zile de la aducerea la cunoştinţă publică, prin afişarea acesteia la 
sediul unităţii/subdiviziunii administra~iv-teritoriale. 

Dată şi pronunţată în Camera de ~onsiliu, azi 13.10.2020. 

Preşedinte, 

Mariana -Daniela Crăciunescu 
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Red. Jud. C.M.D 
Tchn. B.E 
4ex/ 14.10.2020 
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Grefier, 
Eugenia Boţa 
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