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În aplicarea dispoziţiilor art. 54 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea 
autorităților administrației publice locale precum şi ale  Hotărârii Guvernului nr. 
576/2020 privind aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor 
necesare organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru autorităţile 
administraţiei publice locale din anul 2020, la nivelul Judecătoriei Călăraşi se vor lua 
următoarele măsuri administrative: 

1. În scopul înregistrării unei copii a propunerii de candidatură pentru funcţia de 
primar şi respectiv consilieri locali ai Municipiului Călăraşi şi ai comunelor arondate în 
circumscripţia de competenţă teritorială a Judecătoriei Călăraşi, respectiv: Alexandru 
Odobescu, Ciocăneşti, Cuza Vodă, Dichiseni, Dorobanţu, Dragalina, Grădiştea, Independenţa, 
Jegălia, Modelu, Perişoru, Roseţi, Ştefan cel Mare, Ştefan Vodă, Ulmu, Unirea, Vâlcelele şi Vlad 
Ţepeş, copie certificată de către biroul electoral de circumscripţie prin semnătura 
preşedintelui acestuia şi prin aplicarea ştampilei, Judecătoria Călăraşi va asigura 
permanenţa în perioada 10.08 – 18.08.2020, inclusiv sâmbăta şi duminica, în 
intervalul orar 08:00 - 16:00. 

    Înregistrarea propunerilor de candidatură va avea loc în ghişeul de la parterul 
sediului instanţei, accesul făcându-se prin intrarea ce deserveşte exclusiv sediul Judecătoriei 
Călăraşi, de pe str. Eroilor. 

2. În scopul înregistrării contestaţiilor împotriva acceptării/respingerii unei 
candidaturi, Judecătoria Călăraşi va asigura permanenţa în perioada 10.08 – 
23.08.2020, inclusiv sâmbăta şi duminica, în intervalul orar 08:00 - 16:00. 

    Pentru sesizarea instanţei cu contestaţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 115/2015, 
persoanele interesate pot depune cererea de chemare în judecată la registratura instanţei, de 
luni până duminică, în intervalul orar 08:00 - 16.00, sau o pot trimite oricând prin fax (număr 
de fax:  0242316851), prin intermediul serviciilor poştale (adresa: Călăraşi, str. Bucureşti, nr. 
106) sau prin intermediul poştei electronice (adresa: jud.calarasi@just.ro), această din 
urmă modalitate de sesizare fiind recomandabilă în contextul actual, în vederea 
reducerii riscului de contaminare cu coronavirusul SARS – CoV2. 

    Pentru a facilita procedura de citare, în condiţiile în care termenul de soluţionare a 
contestaţiilor este, potrivit legii, foarte scurt, contestatorul va indica în cuprinsul cererii de 
chemare în judecată adresa sa de email, precum şi numărul de telefon. 

 
 
 
 

PREŞEDINTELE JUDECĂTORIEI CĂLĂRAŞI 

 

mailto:jud.calarasi@just.ro

