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C Ă T R E ,

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, jud. Braşov 
- Făgăraş, str. Republicii, nr.3 jud. Braşov

Vă comunicăm, alăturat, încheierea camerei de consiliu din data de 15 octombrie 2020 

prin care s-a dispus validarea alegerii domnului SUCACIU GHEORGHE în funcţia de Primar 
al Municipiului Făgăraş.



Cod ECLI

DOS C nr. 3286/226/2020
ROMÂNIA

JUDECĂTORIA FĂGĂRAŞ 
JUDEŢUL BRAŞOV

ÎNCHEIERE
Şedinţa din camera de consiliu din data de 15.10.2020 

Instanţa constituită din:
JUDECĂTOR: Boeriu Georgeta 

GREFIER: Bulgaru Eugenia

Pe rol se află soluţionarea cauzei civile privind pe petentul Biroul Electoral de 
Circumscripţie nr. 3 Făgăraş, având ca obiect validare primar.

Procedura de validare se desfăşoară în camera de consiliu, fără citare, conform art. 149 
alin. 1 din Codul administrativ.

Se face referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei ataşarea la 
dosar a înscrisurilor privind îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate pentru candidatul ales.

Instanţa constată cauza în stare de judecată şi o reţine spre soluţionare.

INSTANŢA

Deliberând asupra îndeplinirii condiţiilor de validare a alegerii în funcţia de Primar al 
municipiului Făgăraş, instanţa reţine următoarele:

Conform procesului-verbal de predare-primire încheiat în data de 28.09.2020, înregistrat 
pe rolul Judecătoriei Făgăraş la 2 octombrie 2020, sub nr.3286/226/2020, în baza art. 103 alin. 5 
din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, Biroul 
Electoral de Circumscripţie nr. 3 Făgăraş a înaintat instanţei, în vederea validării alegerii 
candidatului independent, SUCACIU GHEORGHE în funcţia de Primar al mun. Făgăraş, 
următoarele înscrisuri aferente Alegerilor locale 2020: un exemplar original al procesului-verbal 
privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatelor alegerilor şi atribuirea mandatului pentru 
funcţia de Primar al municipiului Făgăraş; raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor 
electorale şi dovada depunerii acestui raport la Autoritatea Electorală Permanentă, precum şi 
dovada domiciliului candidatului ales şi certificatul de cazier judiciar al acestuia.

Analizând actele dosarului, instanţa constată următoarele:
Potrivit art. 149 alin. 1 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”.

Potrivit alin. 2 al aceluiaşi articol, „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”.

Potrivit art. 101 alin. 2 din Legea nr. 115/2015, „este declarat ales primar, candidatul care 
a întrunit cel mai mare număr de voturi valabil exprimate”.



Potrivit art. 4 alin. 1 din Legea nr. 115/2015, „au dreptul de a fi aleşi consilieri şi primari, 
cetăţenii cu drept de vot care au împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel puţin 23 
de ani, dacă nu le este interzisă asocierea în partide politice, potrivit art. 40 alin.3 din Constituţia 
României, republicată.

Potrivit art. 6 alin. 2 din Legea nr. 115/2015, „nu pot fi aleşi: a) cetăţenii care fac parte 
din categoriile prevăzute la art. 40 alin.3 din Constituţia României, republicată; b) persoanele 
care fac parte din categoriile prevăzute la alin.l, precum şi persoanele cărora li s-a interzis, prin 
hotărâre judecătorească definitivă, exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în 
orice alte funcţii publice”.

Conform procesului-verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului 
alegerilor şi atribuirea mandatului de Primar al municipiului Făgăraş la alegerile locale din data 
de 27 septembrie 2020, aflat la dosar, domnul SUCACIU GHEORGHE, candidat independent 
pentru funcţia de Primar a întrunit cel mai mare număr de voturi valabil exprimate.

Din înscrisurile depuse la dosar rezultă lipsa antecedentelor penale ale candidatului ales, 
precum şi faptul-că acesta are domiciliul în mun. Făgăraş.

Instanţa constată că la dosar au fost ataşate raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor 
electorale şi dovada depunerii acestui raport la Autoritatea Electorală Permanentă, conform 
dispoziţiilor art. 47 alin. 1 şi 5 din Legea nr. 334/2006.

De asemenea, instanţa constată că au fost respectate cerinţele legale privitoare la alegerea 
Primarului mun. Făgăraş. Astfel, nu a fost încălcată nicio condiţie de eligibilitate stabilită de lege 
pentru funcţia de primar şi nici nu s-a reţinut de către Biroul Electoral Central existenţa unei 
fraude electorale în circumscripţia mun. Făgăraş.

Faţă de considerentele care preced, instanţa, văzând şi dispoziţiile art. 149 alin. 3 şi 4 din 
Codul administrativ şi art. 534 alin. 1 din Codul de procedură civilă,

Pentru aceste motive 
ÎN NUMELE LEGII 

D I S P U N E

Validează alegerea domnului SUCACIU GHEORGHE, în funcţia de Primar al mun. 
Făgăraş.

Prezenta încheiere se comunică de îndată Prefectului jud. Braşov şi Secretarului General 
al mun. Făgăraş, care are obligaţia aducerii la cunoştinţă publică prin afişarea acesteia la sediul 
Primăriei mun. Făgăraş, în termen de cel mult 24 de ore.de la comunicare.

Cu apel în termen de 2 zile de la aducerea la cunoştinţă publică, apel care se depune la 
Judecătoria Făgăraş.

Executorie.
Pronunţată prin punerea soluţiei, la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, astăzi, 

15.10.2020. - •
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