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JUDECĂTORIA PITEŞTI 

SECŢIA CIVILĂ 

 

Sentinţa Civilă Nr. 3900/2020 

Şedinţa publică din data de 11 August 2020  

Instanţa constituită din: 

Preşedinţe – Boieru Lucian-Cosmin 

Grefier - Nuţu Alexandra Mihaela 

 

      

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti  

reprezentat de procuror Dumitrescu Marilena 

 

Pe rol se află judecarea cauzei civile privind pe reclamanta Spiridon Nicoleta Maria şi 

pe pârâtul Purcaru Gheorghe, având ca obiect contestaţie la legea electorală.  

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, la prima strigare, a răspuns pârâtul, prezent 

personal, lipsă fiind reclamanta care a solicitat judecarea cauzei în lipsă. 

Procedura este îndeplinită prin înştiinţarea telefonică a părţilor. 

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează că lipsesc 

relaţiile solicitate la BEC nr. 64 Morăreşti, după care: 

Instanţa pune în discuţie competenţa de soluţionare a prezentei cauze. 

Pârâtul învederează că Judecătoria Piteşti este competentă să soluţioneze contestaţia. 

Reprezentantul Ministerului Public învederează că Judecătoria Piteşti este competentă 

general, material şi teritorial să soluţioneze prezenta cauză. 

Verificându-şi competenţa, instanţa stabileşte că este competentă general, material şi 

teritorial să judece pricina, potrivit art. 94 pct. 3 Cod proc. civ. raportat la art. 54 alin. 5 din 

Legea nr. 115/2015,  

La interpelarea instanţei, pârâtul învederează că apreciază că părţi în dosar sunt doar 

reclamanta Spiridon Nicoleta Maria şi Purcaru Gheorghe, Biroul Electoral de Circumscripţie 

nr. 64 Morăreşti neavând calitatea de parte în dosar. 

Instanţa pune în discuţie calitatea de parte în proces (intimat-pârât) a Biroului Electoral 

de Circumscripţie nr. 64 Morăreşti. 

Reprezentantul Ministerului Public învederează că apreciază că Biroul Electoral de 

Circumscripţie nr. 64 Morăreşti este parte în proces. 

Instanţa stabileşte că Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 64 Morăreşti este parte în 

proces, sens în care va dispune introducerea acestuia în cauză în calitate de pârât. 

Instanţa pune în discuţie procedura de citare, având în vedere că art. 122 din Legea nr. 

115/2015 prevede că judecarea se face potrivit prevederilor stabilite de lege pentru ordonanţa 

preşedinţială, iar art. 999 al. 2 C.pr.civ. permite judecarea cererilor formulate pe cale acestei 

proceduri speciale fără citarea părţilor. 

La interpelarea instanţei, pârâtul învederează că nu ştie dacă se impune citarea părţilor, 

acesta fiind sunat în cursul zilei de ieri pentru a se prezenta la termenul de judecată acordat. 

Reprezentantul Ministerului Public învederează că apreciază că se impune citarea 

părţilor, având în vedere că lipsesc şi relaţiile solicitate. 

Instanţa apreciază că nu se impune citarea părţilor, având în vedere termenul scurt de 

24 de ore pentru soluţionarea contestaţiilor, stabilit de art. 54 al. 4 din Legea nr. 115/2015 şi 

art. 2 al. 3 din Legea nr. 84/2020. 

Pârâtul Purcaru Gheorghe depune în timpul şedinţei publice concluzii scrise şi 

înscrisuri. 
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Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere înscrisurile depuse şi lipsa relaţiilor 

solicitate de la BEC nr. 64 Morăreşti, solicită instanţei acordarea unui termen de judecată pentru 

a lua la cunoştinţă de toate înscrisurile şi pentru a se depune înscrisurile solicitate Biroului 

Electoral de Circumscripţie nr. 64 Morăreşti. 

Pârâtul Purcaru Gheorghe arată că este de acord cu amânarea judecăţii. 

Instanţa dispune suspendarea şedinţei de judecată până la ora 14:30, pentru a da 

posibilitatea reprezentantului Ministerului Public să ia cunoştinţă de înscrisurile depuse. 

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, la ora 14:31, a răspuns pârâtul, prezent 

personal, lipsă fiind celelalte părţi. 

Cauza se soluţionează fără citarea părţilor. 

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care: 

La interpelarea instanţei, reprezentantul Ministerului Public învederează că a luat 

cunoştinţă de înscrisurile depuse la dosar de pârâţi. 

Pârâtul Purcaru Gheorghe învederează că a luat cunoştinţă de conţinutul actelor 

dosarului. 

Instanţa pune în discuţie excepţiile invocate de către pârâtul Purcaru Gheorghe prin 

întâmpinare, respectiv excepţia tardivităţii contestaţiei şi excepţia nulităţii contestaţiei. 

La interpelarea instanţei, pârâtul Purcaru Gheorghe învederează că susţine în continuare 

excepţiile invocate, aşa cum au fost ele detaliate în întâmpinare. De asemenea, acesta solicită 

instanţei respingerea contestaţiei formulate de către doamna Spiridon care este candidată PSD 

la funcţia de primar al comunei Morăreşti. Hotărârea prin care a fost admisă candidatura 

acestuia (pârâtului) a fost luată de către toţi membrii circumscripţiei electorale Morăreşti. 

Reprezentantul Ministerului Public solicită instanţei respingerea excepţiei tardivităţii 

formulării contestaţiei, apreciindu-se că această contestaţie a fost formulată în termenul 

prevăzut de lege. De asemenea, se solicită instanţei respingerea ca nefondată a excepţiei nulităţii 

absolute a contestaţiei, excepţie invocată de către pârât. 

Instanţa dispune unirea cu fondul cauzei a excepţiilor invocate de către pârât, respectiv 

excepţia tardivităţii contestaţiei şi excepţia nulităţii contestaţiei. 

La interpelarea instanţei, pârâtul Purcaru Gheorghe învederează că, în afară de 

înscrisurile de la dosarul cauzei, nu mai are de solicitat alte probe. 

Reprezentantul Ministerului Public solicită admiterea probei cu înscrisuri şi învederează 

că nu mai are alte cereri de formulat. 

În baza disp. art. 255 coroborat cu disp. art. 258 din Cod proc. civ., apreciind drept 

admisibilă şi de natură a duce la soluţionarea procesului, instanţa va încuviinţa proba cu 

înscrisurile aflate la dosarul cauzei. 

La interpelarea instanţei, pârâtul Purcaru Gheorghe şi reprezentantul Ministerului 

Public învederează că nu mai au alte cereri prealabile acordării cuvântului asupra fondului 

cauzei. 

Instanţa, având în vedere faptul că nu mai sunt  alte cereri de formulat, în temeiul art. 

392 Cod proc. civ., constată încheiată cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul în dezbateri 

asupra fondului cauzei. 

Pe fondul cauzei, pârâtul Purcaru Gheorghe învederează că cererea formulată de către 

reclamantă este o contestaţie nelegală, candidatura sa fiind validată deja de către comisie. De 

asemenea, acesta precizează că a fost validat inclusiv de către reprezentantul partidului din care 

face parte reclamanta, aflat în comisie. Aşadar, contestaţia formulată nu este o contestaţie 

întemeiată. 

Pe fondul cauzei, reprezentantul Ministerului Public solicită instanţei respingerea 

contestaţiei formulate ca neîntemeiată în raport de disp. art. 54, art. 52, art. 4 şi art. 6 din Legea 

nr. 115/2015. 

Socotindu-se lămurită asupra soluţionării cauzei, în conformitate cu prevederile art. 394 

Cod proc. civ., instanţa constată încheiate dezbaterile pe fondul cauzei şi reţine cauza spre 

soluţionare. 
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INSTANŢA 

 

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele: 

Prin cererea formulată la data de 09.08.2020 şi înregistrată la Biroul Electoral de 

Circumscripţie nr. 64 Morăreşti sub nr. 12/09.08.2020, înaintată Judecătoriei Piteşti la data 

10.09.2020, reclamanta Spiridon Nicoleta Maria a formulat contestaţie împotriva candidaturii 

pârâtului Purcaru Gheorghe pentru funcţia de primar din Partea PER Morăreşti. 

În motivare, reclamanta a arătat că pârâtul este declarat colaborator al Securităţii 

conform dosarelor nr. 628/2/2016 şi 967/1/2015. De asemenea, reclamanta a susţinut că pârâtul 

se află în situaţia de incompatibilitate şi conflict de interese în baza dosarului nr. 45853/3/2015, 

În dovedire, reclamanta a depus înscrisuri. 

Pârâtul Purcaru Gheorghe a depus întâmpinare la data de 10.08.2020 prin care a invocat 

cu prioritate excepţia tardivităţii contestaţiei formulate de reclamantă ca urmare a nerespectării 

termenului prevăzut de art. 54 al. 1 din Legea nr. 115/2015, astfel cum a fost redus prin art. 2 

al. 3 din Legea nr. 84/2020, precum şi excepţia nulităţii contestaţiei motivat de faptul că, potrivit 

art. 54 al. 4 din Legea nr. 115/2015, cererea trebuia depusă la instanţa competentă. 

Pe fondul cauzei, pârâtul a susţinut că Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 64 

Morăreşti a admis în mod legal candidatura sa pentru funcţia de primar, fiind respectate 

prevederile art. 4 şi 6 din Legea nr. 115/2015. Pârâtul nu se află în vreuna din situaţiile 

reglementate ca interdicţii de a fi ales, alte tipuri de interdicţii reprezentând chestiuni ulterioare 

etapei depunerii şi acceptării candidaturilor, astfel că nu pot fi analizată de instanţă în această 

procedură sumară. 

Pârâtul a precizat că interdicţia dreptului de a exercita o funcţie publică este diferită de 

interdicţia dreptului de a alege şi de a fi ales, iar rapoartele Agenţiei Naţionale de Integritate nu 

pot constitui un impediment pentru acceptarea candidaturii, întrucât încălcarea regimului juridic 

al incompatibilităţilor sau conflictelor de interese este sancţionată conform art. 25 din Legea nr. 

176/2010 prin antrenarea răspunderrii civile, administrative şi disciplinare care sunt supuse 

unor cauze exoneratoare şi se stabilesc prin ordinul emis de prefect pentru fiecare mandat 

Totodată, pârâtul a susţinut că  a intervenit prescripţia  răspunderii, potrivit art. 25 al. 5 

din Legea nr. 176/2010 şi considerentelor Deciziei nr. 449/2015 pronunţate de Curtea 

Constituţională. În prezent, conflictul de interese nu mai este sancţionat potrivit Legii nr, 

176/2010, ci conform Codului administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019. 

Pârâtul a mai arătat că dosarul său de candidat îndeplineşte şi condiţiile de formă 

prevăzute de lege, iar calitatea de colaborator al securităţii nu are nicio relevanţă juridică pentru 

admiterea sau respingerea candidaturii sale. 

În susţinerea apărărilor formulate, pârâtul a depus practică judiciară considerată 

relevantă (f. 26-52), precum şi raportul de evaluare nr. 42999/G/II/23.11.2015 al Agenţiei 

Naţionale de Integritate (f. 53-61). 

Reclamanta a formulat cerere precizatoare la data de 10.08.2020 prin care a indicat 

deciziile pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în raport de care a susţinut că s-a 

constatat calitatea pârâtului de colaborator al securităţii, precum şi existenţa situaţiei de conflict 

de interese faţă de care a intervenit decăderea din dreptul de a mai exercita o funcţie sau 

demnitate publică pentru o perioadă de 3 ani, conform art. 25 al. 2 din Legea nr. 176/2010 (f. 

67-68). 

Urmare a solicitării adresate de instanţă, Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 64 

Morăreşti a comunicat înscrisurile care au stat la baza admiterii candidaturii pârâtului Purcaru 

Gheorghe pentru funcţia de primar (f. 120-133) 

În cauză a fost administrată proba cu înscrisuri. 

Analizând probatoriul administrat în cauză, instanţa reţine următoarele: 

Potrivit art. 52 al. 1 și 2 din Legea 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 

publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, după 

constatarea respectării condiţiilor legale pentru ca o persoană să poată candida, respectarea 
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condiţiilor de fond şi de formă ale listelor de candidaţi, precum şi ale listei susţinătorilor, biroul 

electoral de circumscripţie admite candidaturile prin hotărâre. 

Acceptarea de către biroul electoral de circumscripţie a unei candidaturi poate fi 

contestată de către cetăţeni, partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale, în 

termen de cel mult 24 de ore de la data afişării candidaturii (art. 54 al. 1 din Legea nr. 115/2015 

și art. 2 al. 3 din Legea nr. 84/2020). 

Totodată, contestaţia [...] se depune la instanţa competentă să o soluţioneze, sub 

sancţiunea nulităţii (art. 54 al. 4 din Legea nr. 115/2015). 

În cauză, contestația reclamantei a fost formulată (09.08.2020) și precizată (10.08.2020) 

în termenul de 24 de ore prevăzut de lege, întrucât acest termen a început să curgă la ora zero a 

zilei următoare celei în care a fost afişată hotărârea nr. 19/09.08.2020 a Biroului Electoral de 

Circumscripţie nr. 64 Morăreşti, respectiv la ora 0,00 a zilei de 10.08.2020 şi s-a împlinit la 

finalul ultimei ore a acestei zile (art. 123 al. 2 din Legea nr. 115/2015, art. 181 al. 1 pct. 1 şi art. 

182 şi art. 183 al. 1 C.pr.civ., conform interpretării date de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 

prin Decizia pentru dezlegarea unor chestiuni de drept nr. 45/2020). 

Prin urmare, excepţia tardivităţii contestaţiei, invocată de pârâtul Purcaru Gheoghe este 

neîntemeiată, urmând să fie respinsă ca atare. 

În ceea ce priveşte excepţia nulităţii contestaţiei, instanţa observă că, deşi cererea iniţială 

a fost adresată de către reclamantă Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 64 Morăreşti la data 

de 09.08.2020, ulterior, la 10.08.2020, cererea precizatoare a fost înaintată direct Judecătoriei 

Piteşti. 

Totodată, deşi art. 54 al. 4 din Legea nr. 115/2015 sancţionează cu nulitatea nedepunerea 

contestaţiei la instanţa competentă, art. 177 al. 1 C.pr.civ. condiţionează anularea actului de 

procedură de imposibilitatea înlăturării vătămării prin îndreptarea neregularităţilor, iar art. 177 

al. 3 C.pr.civ. stabileşte că actul de procedură nu va fi anulat dacă până la momentul pronunţării 

asupra excepţiei de nulitate a dispărut cauza acesteia. 

Or, în cauză, contestaţia a fost înaintată Judecătoria Piteşti, ca instanţă competentă, de 

către Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 64 Morăreşti, iar pârâţii au avut cunoştinţă despre 

existenţa sa, pârâtul Purcaru Gheorghe formulând întâmpinare. 

Prin urmare, nu se poate reţine că subzistă temeiul invocat de pârâtul Purcaru Gheorghe 

pentru anularea contestaţiei formulate de către reclamantă, astfel că instanţa va respinge, ca 

neîntemeiată, excepţia nulităţii contestaţiei. 

În conformitate cu art. 9 al. 2 și art. 397 al. 1 C.pr.civ., instanța va soluționa contestația 

formulată de reclamantă prin prisma criticilor aduse hotărârii de admitere a candidaturii 

pârâtului Purcaru Gheorghe pentru funcţia de primar al comunei Morăreşti, analizând întrunirea 

de către pârât a condiţiilor legale pentru a putea candida, resepctiv dacă situaţia de conflict de 

interese şi calitatea de colaborator al fostei securităţi, susţinute de către reclamantă, constituie 

impedimente pentru acceptarea candidaturii pârâtului. 

În fapt, la data de 09.08.2020, Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 64 Morăreşti a 

admis candidatura pentru funcţia de primar a domnului Purcaru Gheorghe, reţinând că au fost 

respectate cerinţele prevăzute de art. 47, 49, 4, 5, 6 din Legea nr. 115/2015 (hotărârea nr. 19 - 

f. 12). 

Prin raportul de evaluare nr. 42999/G/II/23.11.2015, Agenţia Naţională de Integritate a 

identificat elemente în sensul existenţei unui conflict de interese reţinut în sarcina numitului 

Purcaru Gheorghe care, în timpul exercitării mandatului de primar al comunei Morăreşti (iunie 

2012 – iunie 2016) a semnat docuemntele de achiziţie directă a unei cantiăţi de combustibil în 

valoare de 1488 lei de la SC Petrotrans Morăreşti SRL, societatea în care avea calitatea de 

asociat (f. 53-61). Raportul a fost înaintat către Instituţia Prefectului judeţului Argeș, spre 

informare şi luarea măsurilor ce se impun, după rămânerea sa definitivă. 

Extrasele din portalul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie depuse de la dosar de către 

reclamantă (f. 6-9) atestă că pârâtul a avut calitatea de pârât în procesul care a format obiectul 

dosarelor nr. 628/2/2016 şi nr. 967/1/2018, având ca obiect „constatarea calităţii de 

lucrător/colaborator al securităţii (OUG nr. 24/2008)”, soluţionate în contradictoriu Consiliul 

Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, instanţa supremă respingând atât recursul 
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formulat de pârât împotriva sentinţei nr. 1520/2016 a Curţii de Apel Bucureşti, cât şi cererea de 

revizuire. 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins recursul formulat de Purcaru Gheorghe, în 

contradictoriu cu intimata Agenţia Naţională de Integritate împotriva sentinţei nr. 2592/2017 a 

Curţii de Apel Bucureşti, procesul având ca obiect „conflict de interese/incompatibilitate – 

constatate de ANI” (extras portal – f. 10-11) 

În drept, condiţiile legale pentru ca o persoană să poată candida (art. 52 al. 1 din Legea 

nr. 115/2015) sunt definite de art. 4-6 din Lege. 

Astfel, potrivit art. 4, au dreptul de a fi aleşi consilieri, primari sau preşedinţi ai 

consiliilor judeţene 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; pot candida numai persoanele care au 

domiciliul pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale în care urmează să fie alese. 

Nu pot fi aleşi: cetăţenii care fac parte din categoriile prevăzute la art. 40 alin. (3) din 

Constituţia României, republicată; debilii sau alienaţii mintal, puşi sub interdicţie; persoanele 

cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege, pe durata stabilită prin hotărâre 

judecătorească definitivă; 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 (art. 6 din Legea nr. 115/2015). 

Aceste prevederi trebuie interpretate şi aplicate limitativ, potrivit art. 10 C.civ. care 

stabileşte că legile care derogă de la o dispoziţie generală, care restrâng exerciţiul unor 

drepturi civile sau care prevăd sancţiuni civile se aplică numai în cazurile expres şi limitativ 

prevăzute de lege. 

Calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia nu constituie un 

impediment pentru admiterea candidaturii. 

Această concluzie se întemeiază pe dispoziţiile art. 47 al. 4 din Legea nr. 115/2015 care 

instituie doar obligaţia de a anexa propunerii de candidaţi declaraţia pe propria răspundere 

privind calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia, semnată şi datată de 

candidat. Pârâtul a completat şi semnat această declaraţie la data de 04.08.2020 (f. 123v). 

Din perspectiva procesului electoral, legea atribuie relevanţă juridică existenţei 

declaraţiei, iar nu calităţii declarate de candidat: indiferent dacă a avut calitatea de lucrător sau 

de colaborator al Securităţii, candidatul care completează declaraţia are dreptul de a fi ales, iar 

candidatura sa nu poate fi respinsă în considerarea calităţii astfel declarate. 

De asemenea, prevederile OUG nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi 

deconspirarea Securităţii nu instituie nicio limitare a dreptului de a candida în sarcina 

persoanelor a căror calitate de lucrător/colaborator al Securităţii a fost constatată în condiţiile 

legii. 

În ceea ce priveşte invocarea de către reclamant a situaţiei de conflict de interese în care 

s-ar afla pârâtul Purcaru Gheorghe, instanţa reţine că o asemenea situaţie nu constituie un 

impediment pentru a putea candida la funcţia de primar. 

Prevederile art. 25 al. 2 din Legea 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor 

şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru 

modificarea şi completarea altor acte normative, invocate de către reclamantă în sprijinul 

susţinerii că pârâtul nu îndeplineşte condiţiile legale pentru a putea candida, se referă în mod 

expres la situaţia persoanei faţă de care constatat existenţa conflictului de interese, care este 

decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică ce face obiectul 

prevederilor prezentei legi, cu excepţia celor electorale, pe o perioadă de 3 ani de la data 

eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a 

mandatului. 

Or, pârâtul nu se află în situaţia-premisă avută în vedere de legiuitor. Pârâtul şi-a depus 

candidatura pentru a participa la alegerea primarului comunei Morăreşti, demnitate publică 

exceptată în mod expres de la sancţiunea decăderii şi pe care o ocupă în prezent, fără să fi 

intervenit eliberarea, destituirea sau încetarea de drept a mandatului. 
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Pe de altă parte, decăderea priveşte dreptul de a exercita această funcţie (drept al cărui 

exerciţiu survine după câştigarea procesului de alegere şi validarea mandatului), iar nu dreptul 

de a candida, care este prealabil exercitării propriu-zise a demnităţii publice. 

Totodată, Legea nr. 176/2010 nu atribuie raportului de evaluare a conflictului de 

interese efecte în ceea ce priveşte dreptul de a fi ales, întrucât Agenţia Naţională de Integritate 

are obligaţia de a sesiza organele competente pentru declanşarea procedurii disciplinare (Art. 

22 şi art. 26). 

În reglementarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea 

transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, 

prevenirea si sanctionarea coruptiei (art. 70 ş.urm.) şi  OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ (art. 228 al. 5), încălcarea prevederilor legale privind regimul conflictului de 

interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu diminuarea indemnizaţiei cu 10% 

pe o perioadă de maximum 6 luni, fără a fi instituite limitări ale dreptului de a fi ales. 

Din hotărârile pronunţate în dosarele pentru care reclamanta a depus extrase nu rezultă 

că pârâtului Purcaru Gheorghe i s-a interzis exercitarea dreptului de a alege sau de a fi ales în 

autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice. 

Prin urmare, constatând că admiterea candidaturii pârâtului Purcaru Gheorghe pentru 

funcţia de primar al comunei Morăreşti a fost realizată cu respectarea prevederilor legale, 

instanţa va respinge ca neîntemeiată contestaţia formulată şi precizată de reclamanta Spiridon 

Nicoleta Maria. 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE, 

ÎN NUMELE LEGII 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia tardivităţii contestaţiei, invocată de pârâtul Purcaru 

Gheoghe. 

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia nulităţii contestaţiei, invocată de pârâtul Purcaru 

Gheorghe. 

Respinge, ca neîntemeiată, contestaţia formulată şi precizată de reclamanta Spiridon 

Nicoleta Maria, cu domiciliul în com. Morăreşti, jud. Argeş în contradictoriu cu pârâţii Purcaru 

Gheorghe, CNP 1600509034977, cu domiciliul în com. Morăreşti, sat Morăreşti, jud. Argeş şi 

Biroul Electroral de Circumscripţie nr. 64 Morăreşti, cu sediul în com. Morăreşti, jud. Argeş. 

După rămânerea definitivă, hotărârea se comunică Biroului Electoral de Circumscripţie 

nr. 64 Morăreşti în vederea definitivării candidaturilor. 

Cu drept de apel în termen de 24 de ore de la pronunţare. Cererea de apel se depune la 

Tribunalul Argeş. 

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, azi, 

11.08.2020. 

 

          Preşedinte,                                                              Grefier, 

Boieru Lucian-Cosmin                                Mătanie Cristina  
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