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Pe rol Hind judecarea propunerii formulate de Iancu-Sălăjan Dinu având ca object
validarea mandatului pentru hincţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Sălaj.
Procedura este îndeplinită f~ră citarea părţilor.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care arată că prezenta se
soluţionează în camera de consiliul fără citarea părţilor.
Instanţa, verificând competenţa la primul termen de judecată, în temeiul art. 529 aIm.
I äliu. 1 C. pi. civ. tapoilal Ia alL 95 peL 4 C. pi. civ. coioboial cu aiL 18/ (JUG 5/12019
raportat la art. 149 din QUO 57/2019, constată că este competentă general, material şi
teritorial să soluţionczc cauza.
Instanţa, în temeiul art. 258 raportat Ia art. 255 aIm. 1 C. pr. civ., incuvünţeazä proba
Cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei.
In temeiul dispoziţiilor art. 394 C. pr. civ., constatând că au fost lămurite toate
aspectele do fapt şi de drept, instanţa declară închise dezbaterile şi reţine cauza în pronunţare,
TRIBUNALUL
Constată că prin cererea înregistrată la Tribunalul Sălaj în data de 12.10.2020, sub nr.
1056/84/2020, petentul Iancu-Sălăjan Dinu a sojicitat validarea mandatului de preşedinte al
Consiliului Judeţean Sălaj, obţinut în urma scrutinului electoral din data de 27 septembrie
2020.
În probaţiune, s-au depus înscrisuri (f. 8-15).
In deliberate, instanja rejine următoarele:
Din procesul-verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor
şi atribuirea mandatului de Preşedinte al Consiliului Judeţean Ia alegerile locale din data de
27.09.2020, rezultă că numărul total al alegătorilor prevăzuţi în listele electorale din
circumscripţia electorală a fost de 197536, iar din numărul total de 98590 al voturilor valabil
exprimate, candidatul din partea Partidului Naţional liberal, domnul Iancu-Sălăjan Dinu, a
obţinut un nr. de 38464 voturi, îndeplinind astfel condiţiile de eligibilitate prevăzute de art.
101 md. 1 alin. 2 din Legea 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice
locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale ur. 215/2001, precum şi pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.
In Monitorul Oficial nr. 913/7.X.2020 Partea I a fost publicată Lista 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, cu ocazia alegerii autorităţilor
adrninistraţici publice locale din 27.09.2020, listă cornunicată do Autoritatca Elcclorulă
Permanentă. în care flgurează şi Partidul Naţional liberal Ia poziţia nr 8 (f 12)

La dosarul cauzei a fost depus raportul centralizat al veniturilor şi cheltuielilor in
forma sintetică şi autentică pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din data
de 27.09.2020 întocmit pentru Partidul Naţional Liberal (f. 12).
In cauză, din cuprinsul înscrisuriior depuse Ia dosar (copie act de identitate, certificat
de cazier judiciar, confirmare privind calitatea de membru PNL), rezuită că domnul lancu
Sălăjan Dinu are domiciliul în Zalău, acesta flu are menţiuni mnscrise hi certificatul de cazier
judiciar, potrivit Adresei nr. 282 din 02.10,2020 emisă de PNL, domnul Iancu-Sălăjan Dinu
este membru PNL. Totodată, din cuprinsul actelor depuse Ia dosarul cauzei rezuită că acesta
nu a rcnunţat la mandatul de preşedinte al Consiliului Judeţean Săiaj.
De asenienea, din cuprinsul documentelor privind rezuitatele alegerilor. nu rezultă că
alegerea domnului Iancu-Săiăjan Dinti în calitate de preşedinte al Conçiiiului Judeţe.an Sălaj
să fi avut bc prin fřaudă eiectoraiă.
In plus, din verificarea pe site-ui Agenţiei Naţionale de integritate, WW’V. iincuritatc.cu,
secţiunea 1~NTERDICŢII, rezuită că domnul Iancu-Săiăjan Dinu nu se află inclus în lista
nominaiă cii persoanele aflate în interdicţia de I ani de a ocupa o f’incţie/demnitate puhlică,
potrivit art. 25 aIm. 2 din Legea 176 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi
demnităţiior pubhce, pentru modificarea şi compietarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionaie de Integritate, precum şi pentru modificarea şi
completarea aitor acte normative.
In consecinţă, văzând că sunt îndeplinite condiţüie prevăzute de lege pentru validarea
mandatuiui de preşedinte al Consiliului Judeţean, în baza art. 187 OUG 57 2019 raportat Ia
art. 149 din OUU 57/2019 şi art. 527 şi urm. din Codul de procedura civilă, instanţa va valida
alegerea domnului Iancu-Sălăjan Dinu în calitate Preşedinte al Consiliuiui Judeţean Sălaj.
Pentru aceste motive,
In numeie Legii
Hotărăşte
Admite cererea formulată de petentui Iancu-Sălăjan Dinu având ca object validarea
mandatului de Preşedinte al Consiliului Judeţean Sălaj.
Validează alegerea domnului IANCU-SALAJAN DINU, născut Ia data de
02.07.1969, în localitatea Bălan, jud. Sălaj, avâi~d CNP 1690702311243, cu domiciliul în
municipiul Zalău, sW. Morii, nr. 34, jud. Sălaj, pentru funcţia de Preşedinte al Consiliului
Judeţean Sălaj.
Executorie.
Cu drept de apel în termen de 2 zile de Ia aducerea Ia cunoştinţa publică, apelul se
judecă la Curtea de Apel Cluj şi se depune la Tribunalul Sălaj.
Pronunţată azi, 14.10.2020 prin punerea soluţiei Ia dispoziţia părţilor prin mijlocirea
grefei instanţei.
Preşedinte,
Daniela Merfu-Ar

‘~

Grefier,
Mirela Janina Duca
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