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^ xPe rol fiind validarea alegerii domnului Ştef Mihai Adrian în funcţia
de preşedinte al Consiliului Judeţean Satu Mare.
*
Şedinţa s-a desfăşurat în camera de consiliu, fără citarea părţilor.
Cauza a rămas în pronunţare.
TRIBUNALUL

Asupra cauzei de faţă;
t u
, , ^CU ProcesUj| verbal nr- 271 din 13 iunie 2012 înregistrat la
Tribunalul Satu Mare sub nr. 34/A/1773/14.06.2012 încheiat între Biroul
Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 32 Satu Mare şi Tribunalul Satu
Mare a fost înregistrat, în condiţiile art. 99 alin. 5 din Legea nr. 67/2004 pentru
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, dosarul privind
alegerea preşedintelui Consiliului Judeţean Satu Mare, constituit în urma
organizării alegerilor locale din 10 iunie 2012.
Potrivit art. 89 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, modificată prin O.U.G. nr. 66 din 28 mai 2008 „validarea alegerii
preşedintelui consiliului judeţean se face în termen de 20 de zile de la data
desfăşurării alegerilor, Tn camera de consiliu a tribunaluluide către
preşedintele tribunalului; după îndeplinirea prevederilor art. 38 alin. 1 şi alin.
1/1 din Legea nr. 334/2006 cu modificările şi completările ulterioare. ”
în Monitorul Oficial nr. 398 din 14.06.2012, Partea I, a fost
publicată, de către Autoritatea Electorală Permanentă, lista cuprinzând
raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform dispoziţiilor art.
38 alin. 1/1 din Legea nr. 334/2006.
Potrivit dispoziţiilor art. 89 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, modificată, „invalidarea alegerii preşedintelui
consiliului judeţean se poate pronunţa în cazurile prevăzute la art. 31 alin. 4 ,
respectiv în cazul în care se constată încălcarea condiţiilor de eligibilitate sau dacă
alegerea s-a făcut prin fraudă electorală, constatată în condiţiile Legii privind
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.
Din procesul verbal privind centralizarea voturilor, constatarea
rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatului pentru funcţia de preşedinte al
Consiliului Judeţean Satu Mare, întocmit de Biroul Electoral al Circumscripţiei
nr. 32 Satu Mare, rezultă ca a fost declarat ales pentru atribuirea mandatului
de preşedinte al Consiliului Judeţean Satu Mare, conform art. 97 alin. 2 din
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Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale,
domnul Ştef Mihai Adrian, candidat din partea Uniunii Social Liberale din
România, cu un număr de voturi valabil exprimate de 65.096.
Analizând Incidenţa dispoziţiilor art. 31 alin. 4 din Legea nr.
215/2001 republicată, tribunalul conchide’că nu se reţine încălcarea condiţiilor
de eligibilitate şi nici existenţa unei fraude electorale constatate în condiţiile
legii.
în consecinţă, în baza dispoziţiilor art. 89 alin. 1 din Legea nr.
215/2001 modificată, tribunalul urmează sâ valideze alegerea candidatului
Ştef Mihai Adrian în funcţia, de preşedinte al Consiliului Judeţean Satu Mare.
în temeiul dispoziţiilor art. 89 alin. 3 din actul normativ menţionat
se va dispune aducerea la cunoştinţă publică a prezentei hotărâri.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂŞTE
în baza dispoziţiilor art. 89 alin. 1 din Legea nr.215/2001 a administraţiei
publice locale, modificată, validează alegerea candidatului ŞTEF MIHAI
ADRIAN, candidat din partea Uniunii Sodal Liberale din România, în funcţia
ie PREŞEDINTE AL CONSILIULUI JUDEŢEAN SATU-MARE.
Prezenta se aduce te cunoştinţă publică.
Cu drept de a se promova calea de atac în termen de 2 zile de la
tducerea la cunoştinţa publică.
Pronunţată în şedinţa publică de la 18 Iunie 2012.

Preşedinte,
Rodica Grosoş Maxim
Grefier,'
Beata Kajtar
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