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î n conformitate cu dispoziţii le acestei instanţe, vă c o m u n i c ă m alăturat 
înche ierea nr .1809/16.10.2020, prin care au fost inval idate/val idate m a n d a t e l e de 
consil ier local în cadrul Consil iului local al oraşului Solea, în u r m a alegeri lor locale 
care au avut loc la data de 27 septembrie 2020. 
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R O M Â N I A 

JUDECĂTORIA RĂDĂUŢI 

ÎNCHEIERE nr.1809 
Şedinţa camerei de consiliu de la 16 Octombrie 2020j 

Completul compus din: 
Preşedinte Postelnicu Gabriela 

Grefier Sinculeţ Carmen 

La ordine, soluţionarea cererii formulate de petenta Bahan Angelica, secretar general al 
oraşului Solea, având ca obiect invalidare mandat consilier şi validare mandate consilieri şi a 
supleanţilor 

La apelul nominal făcut în şedinţa camerei de consiliu, lipseşte petenta. 
Procedura legal îndeplinită, fără citare părţi. 
S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care, constatând cauza în stare de 

judecată, instanţa o reţine spre soluţionare. 

INSTANŢA 

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată: 
Prin acţiunea civilă înregistrată pe rolul Judecătoriei Rădăuţi sub nr.5048/285/2020 din 

data de 13.10.2020, petenta Bahan Angelica, secretar general al oraşului Solea, jud. Suceava, a 
solicitat invalidarea mandatelor de consilieri locali în cadrul Consiliului Local pentru numiţii 
Ţăranu-Hofnăr Valeruţ şi Ţehanciuc Cornel Trifan, în urma alegerilor locale care au avut loc la 
data de 27 septembrie 2020 şi validarea mandatelor de consilieri locali în cadrul Consiliului 
Local al oraşului Solea pentru numiţii Romaniuc Daniel-Florin, Ghinghiloschi Gheorghe, 
Covaliu Doina, Ţehanciuc Radu-Constantin, Repciuc Petru, Cotoară Petru (aleşi pe lista 
Partidului Social Democrat), Malinescu Maria, Şulschi Andrei-Iulian (aleşi pe lista Alianţei USR 
PLUS) şi Straton Lăcrămioara (ales pe lista Partidului Pro România), Coturbaş Gheorghe 
(supleant pe lista Partidului Naţional Liberal) şi Ciuc Alexandru-Liviu (supleant pe lista 
Partidului Social Democrat), în urma alegerilor locale care au avut loc la data de 27 septembrie 
2020. 

în motivarea cererii, petentul a arătat că din numărul de 11 consilieri locali decaraţi aleşi, 
doi consilieri declaraţi aleşi, în conformitate cu prevederile art. 115 din O.U.G. nr. 57/2019, au 
depus declaraţie de renunţare la mandatul de consilier local înainte de validare, respectiv Ţăranu-
Hofnăr Valeruţ şi Ţehanciuc Cornel Trifan. 

S-a arătat că pentru 9 consilierii declaraţi aleşi şi pentru cei doi supleanţi, s-a constatat că 
documentaţiile depuse sunt corespunzătoare cerinţelor legale în sensul că au depus copii după 
actele de identitate, cazierul judiciar, confirmarea de la partid că nu şi-au pierdut calitatea de 
membru al partidului, dovada depunerii raportului detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale 
de către mandatarul financiar şi declaraţiile precum că nu au renunţat la mandatul de consilier 
local. 

în drept, a invocat dispoziţiile art. 114 alin. 4 din Codul Administrativ. 
în dovedire, a depus la dosar înscrisuri. 
Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele: 
Instanţa reţine că prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Rădăuţi sub 

nr.5048/285/2020 din data de 13.10.2020, petenta Bahan Angelica, secretar general al oraşului 



Solea, jud. Suceava, a solicitat să se ia act de renunţarea la mandat în cadrul Consiliului Local 
pentru numiţii Ţăranu-Hofnăr Valeruţ şi Ţehanciuc Cornel Trifan, în urma alegerilor locale care 
au avut loc la data de 27 septembrie 2020 şi validarea mandatelor de consilieri locali. 

Instanţa are în vedere dispoziţiile art. 114 alin.2 din O.U.G. nr 57/2019 potrivit cărora, 
pentru validarea mandatelor de consilier local, trebuie îndeplinite următoarele condiţii: 

"Art. 114: Validarea mandatelor de consilier local 
(2) Mandatul unui consilier local este validat dacă, la data pronunţării încheierii, 

consilierul local declarat ales îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 
a) are domiciliul pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale în care a fost ales, dovedit 

prin actul de identitate în copie; 
b) nu şi-a pierdut drepturile electorale, fapt dovedit prin cazierul judiciar; 
c) nu şi-a pierdut calitatea de membru al partidului politic pe lista căruia a fost ales, 

urmare a demisiei sau urmare a excluderii prin hotărârea definitivă a forului competent al 
partidului politic ori prin hotărâre definitivă a unei instanţei judecătoreşti, fapt dovedit prin 
confirmările prevăzute la art. 121 alin. (1) sau prin hotărâre definitivă a instanţei judecătoreşti, 
după caz; 

d) mandatarul financiar coordonator a depus raportul detaliat al veniturilor şi 
cheltuielilor electorale în conformitate cu prevederile legii privind finanţarea activităţii partidelor 
politice şi a campaniilor electorale, fapt dovedit prin depunerea raportului, în condiţiile legii; 

e) nu a renunţat la mandat, în condiţiile art. 115; 
f) nu a fost ales prin fraudă electorală constatată în condiţiile legii privind alegerea 

autorităţilor administraţiei publice locale, dovedită prin documentele privind rezultatele 
alegerilor înaintate de către biroul electoral de circumscripţie judecătoriei în a cărei rază 
teritorială se află circumscripţia electorală pentru care au fost desfăşurate alegeri" 

Instanţa constată că numiţii Ţăranu-Hofnăr Valeruţ şi Ţehanciuc Cornel Trifan, au 
renunţat la data de 06.10.2020 la mandatele lor de consilier local. 

Instanţa reţine dispoziţiile art. 115 alin. 1 din O.U.G. 57/2019 potrivit cărora 
"(l)Consilierul local declarat ales poate renunţa la mandat în cel mult 10 zile de la data 
desfăşurării alegerilor, situaţie în care comunică, în acelaşi termen, sub semnătură, decizia sa 
secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale". 

Având în vedere că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 115 alin. 1 din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, faţă de declaraţiile de renunţare la mandatul de 
consilier local depuse de Ţăranu-Hofnăr Valeruţ, candidat din partea Partidului Naţional Liberat 
pentru Consiliul Local şi Ţehanciuc Cornel Trifan, candidat din partea Partidului Social 
Democrat pentru Consiliul Local, instanţa urmează să ia act de renunţarea acestora la mandatul 
de consilier local. 

Constatând pe baza înscrisurilor ataşate la dosar faptul că în cauză sunt îndeplinite 
condiţiile prevăzute de art. 114 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019, raportat la înscrisurile depuse de 
secretarul general al Unităţii Administrativ Teritoriale din cadrul Primăriei Solea, instanţa va 
admite cererea formulată de petenta Bahan Angelica, secretar general al oraşului Solea, şi va 
dispune validarea mandatelor de consilieri locali pentru domnii: Romaniuc Daniel-Florin, 
Ghinghiloschi Gheorghe, Covaliu Doina, Ţehanciuc Radu-Constantin, Repciuc Petru, Cotoară 
Petru (aleşi pe lista Partidului Social Democrat), Malinescu Maria, Şulschi Andrei-Iulian (aleşi 
pe lista Alianţei USR PLUS), Straton Lăcrămioara (ales pe lista Partidului Pro România), 
Coturbaş Gheorghe (supleant pe lista Partidului Naţional Liberal) şi Ciuc Alexandru-Liviu 
(supleant pe lista Partidului Social Democrat), în urma alegerilor locale care au avut loc la data 
de 27 septembrie 2020. 

PENTRU ACESTE MOTIVE, ^ 
ÎN NUMELE LEGII 

DISPUNE: h m t â ^ 

L ( j 
Admite cererea având ca obiect „invalidare/validare mandat consilier" formulai« 

petentul Bahan Angelica, Secretar general al Oraşului Solea, jud. Suceava. X ţ ^ Ţ ' w O ^ / 



Ia act de renunţarea la mandat a candidatului Ţăranu-Hofnăr Valeruţ, CNP 
1600725336736, domiciliat în oraşul Solea, str. Tomşa Vodă, nr.lA, bl.IA, sc.B, ap.l, jud. 
Suceava, şi invalidează mandatul de consilier local ales pe lista Partidului Naţional Liberal 
pentru funcţia de consilier local al Oraşului Solea, judeţul Suceava. 

Ia act de renunţarea la mandat a candidatului Ţehanciuc Cornel Trifan, CNP 
1750208332145, domiciliat în oraşul Solea, str. Cuza Vodă, nr.12, jud. Suceava şi invalidează 
mandatul de consilier local ales pe lista Partidului Social Democrat pentru funcţia de consilier 
local al Oraşului Solea, judeţul Suceava. 

Validează mandatele de consilier local în cadrul Consiliului Local al Oraşului Solea, jud. 
Suceava, pentru numiţii: Romaniuc Daniel-Florin, CNP 1740522332177, domiciliat în oraşul 
Solea, str. Ştefan cel Mare, nr.12, jud. Suceava, Ghinghiloschi Gheorghe, CNP 1691127332163, 
domiciliat în oraşul Solea, str. Libertăţii, nr.9, jud. Suceava, Covaliu Doina, CNP 
2740305335027, domiciliată în oraşul Solea, str. Progresului, nr.21, jud. Suceava, Ţehanciuc 
Radu-Constantin, CNP 1640513400417, domiciliat în oraşul Solea, str. Cuza Vodă, nr.29A, jud. 
Suceava, Repciuc Petru, CNP 1670623332155, domiciliat în oraşul Solea, str. Tomşa Vodă, 
nr.77A, jud. Suceava, Cotoară Petru, CNP 1510112336732, domiciliat în oraşul Solea, str. 
Gheorghe Doja, nr.lC, jud. Suceava - (aleşi pe lista Partidului Social Democrat), Malinescu 
Maria, CNP 2860329330524, domiciliată în oraşul Solea, str. Tomşa Vodă, nr.34, jud. Suceava, 
Şulschi Andrei-Iulian, CNP 1930723330522, domiciliat în oraşul Solea, str. Primăverii, nr.9, jud. 
Suceava, (aleşi pe lista Alianţei USR PLUS) şi Straton Lăcrămioara, CNP 2691022332151, 
domiciliată în oraşul Solea, str. Tomşa Vodă, bl.8C, sc.A, et.4, ap. 17, jud. Suceava (ales pe lista 
Partidului Pro România). 

Validează mandatul de consilier local în cadrul Consiliului Local al oraşului Solea, jud. 
Suceava, pentru Coturbaş Gheorghe, CNP 1620219336731, domiciliat în oraşul Solea, str. E.I. 
Toroutiu, nr.15, jud. Suceava, (supleant pe lista Partidului Naţional Liberal). 

Validează mandatul de consilier local în cadrul Consiliului Local al oraşului Solea, jud. 
Suceava, pentru Ciuc Alexandru-Liviu, CNP 1810827330524, domiciliat în oraşul Solea, str. 
Independenţei, nr.23, jud. Suceava, (supleant pe lista Partidului Social Democrat). 

Dispune comunicarea prezentei încheieri către Prefectul Judeţului Suceava, Secretarul 
general al Oraşului Solea, jud. Suceava, respectiv către candidaţii Ţăranu-Hofnăr Valeruţ şi 
Ţehanciuc Cornel-Trifan. 

Cu drept de apel în termen de 3 zile de la comunicare. 
Instanţa la care se depune cererea de apel este Judecătoria Rădăuţi. 
Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, 

astăzi, 16.10.2020. 

Preşedinte, Grefier, 
Postelnicu Gabriela Sinculeţ Carmen 

Red.P.G. 
Tehnored.C.S./l 9.10.2020 
Ex.5 




