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Vă înaintăm alăturat copia încheierii nr. 1721 pronunţată la data 
de 08 octombrie 2020 de Judecătoria Rădăuţi în dosarul nr. 4777/285/2020, 
privind validarea mandatului pentru funcţia de Primar al oraşului Solea. 
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Cod ECLI ECLI:RO:JDRAD:2020:012.001721 
Operator de date cu caracter personal 2994 
Dosar nr.4777/285/2020 Validare alegere primar 

R O M A N I A 
JUDECATORIA RADAUTI, JUDEŢUL SUCEAVA 

ÎNCHEIERE NR.1721 
Şedinţa camerei de consiliu din data de 08 octombrie 2020 

Preşedinte: Ciobîcă George-Octavian 
Grefier: Schipor Zamfira 

La ordine, soluţionarea cererii pentru validare primar formulată de 
petentul Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 15 Solea, prin preşedinte Ana 
Maria Chirilă, pentru domnul Ţehaniuc Cornel Trifan, candidat al Partidului 
Social Democrat la funcţia de primar al oraşului Solea. 

La apelul nominal, făcut în şedinţa camerei de consiliu, lipsesc 
părţile. 

Procedura este completă, fără citare părţi. 
Se verifică lucrările dosarului, după care, instanţa constată în 

temeiul art.131 din Codul de procedură civilă că este competentă să judece 
cererea pentru validare alegere primar şi rămâne în pronunţare. 

Deliberând, 
J U D E C A T O R I A 

Din lucrările dosarului, constată: 
Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Rădăuţi la data de 29 

septembrie 2020 sub nr.4777/285/2020, Biroul Electoral de Circumscripţie 
nr.15 Solea, prin preşedinte Ana Maria Chirilă a solicitat instanţei validarea 
procesului verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului 
alegerilor din data de 27 septembrie 2020 şi atribuirea mandatului pentru funcţia 
de primar al oraşului Solea domnului Ţehaniuc Cornel Trifan, care a totalizat un 
număr de 747 de voturi din numărul total de 1009 al voturilor valabil 
exprimate. 

La cerere, a fost ataşat un exemplar al procesului verbal privind 
centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea 
mandatului pentru funcţia de primar, întocmit de Biroul Electoral de 
Circumscripţie nr.15 Solea, potrivit căruia candidatul Ţehaniuc Cornel Trifan a 
obţinut un număr de 747 de voturi din numărul total de 1009 al voturilor valabil 
exprimate. 

Art. 101 al. 1,2 din Legea nr. 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, dispune că, pentru funcţia de primar, 
centralizarea voturilor se face de biroul electoral de circumscripţie şi este 
declarat primar candidatul care a întrunit majoritatea voturilor valabil 
exprimate. 



Potrivit art. 149 - Validarea alegerii primarului, din 0.G. ru\ 57/^019 
privind Codul administrative: • - ' 

(1) Mandatul primarului declarat ales este validat în termen d&2CPde zile de la 
data desfăşurării alegerilor de către judecătoria în a cărei rază teritorială Se află 
circumscripţia electorală pentru care au avut loc alegeri, în procedură 
necontencioasă. Validarea se realizează la judecătorie, după depunerea raportului 
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, potrivit legii privind finanţarea 
partidelor politice şi a campaniilor electorale, prin încheiere pronunţată în camera 
de consiliu, fără a fi aplicabilă procedura de regularizare a cererii. 

(2) Invalidarea alegerii primarului se poate pronunţa în cazul în care se 
constată, potrivit legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, 
încălcarea condiţiilor de eligibilitate sau dacă alegerea acestuia s-a făcut prin 
fraudă electorală. 

(3) încheierea judecătoriei privind validarea sau, după caz, invalidarea alegerii 
primarului se comunică de îndată prefectului şi secretarului general al 
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, care are obligaţia aducerii la 
cunoştinţă publică prin afişarea acesteia la sediul unităţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale, în termen de cel mult 24 de ore de la comunicare. 

(4) în termen de 2 zile de la aducerea la cunoştinţă publică, cei interesaţi pot 
formula apel împotriva încheierii judecătoriei de validare sau invalidare a alegerii 
primarului la tribunal. 

(5) Apelul se soluţionează de tribunal în termen de 5 zile de la sesizare, 
hotărârea fiind definitivă. Hotărârea se comunică de îndată prefectului, 
secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, primarului 
declarat ales şi se aduce la cunoştinţă publică. 

(6) Pronunţarea încheierii judecătoriei, respectiv pronunţarea hotărârii 
tribunalului se poate amâna, o singură dată, cel mult 24 de ore, iar termenul 
pentru motivarea încheierii, respectiv a hotărârii este de cel mult 48 de ore de la 
pronunţare. 

(7) Rezultatul validării sau invalidării alegerii primarului se prezintă în prima 
şedinţă privind ceremonia de constituire sau, după caz, într-o şedinţă 
extraordinară a consiliului local. 

(8) în caz de invalidare a alegerii primarului, Guvernul, la propunerea 
autorităţilor cu atribuţii în organizarea alegerilor locale, pe baza solicitării 
prefectului, stabileşte data alegerilor. Acestea se organizează în termen de 
maximum 90 de zile de la data invalidării sau, după caz, de la data rămânerii 
definitive a hotărârii judecătoreşti, în condiţiile legii. 

Art. 150 - Depunerea jurământului şi intrarea în exerciţiul de drept al 
mandatului 

(1) Primarul depune jurământul prevăzut la art. 117 în prima şedinţă privind 
ceremonia de constituire a consiliului local sau în faţa judecătorului delegat, în 
camera de consiliu, în cazul în care prima şedinţă privind ceremonia de 
constituire a consiliului local nu are loc în termen de 60 de zile de la data 
alegerilor. 

(2) Primarul care refuză să depună jurământul este considerat demisionat de 
drept. 

(3) După depunerea jurământului, primarul intră în exerciţiul de drept al 
mandatului. 

Examinând cererea în raport de prevederile legale mai sus 
menţionate, faţă de dispoziţiile art. 149 din Codul administrativ, instanţa constată 
că sunt întrunite condiţiile legii pentru validarea în funcţia de primar a domnului 
Ţehaniuc Cornel Trifan, candidat din partea Partidului Social Democrat . 



Pentru aceste motive 
în numele legii 
D I S P U N E 

Admite cererea formulată de Biroul Electoral al Circumscripţiei nr.15 Solea, 
prin preşedinte Ana Maria Chirilă şi în consecinţă: 

Validează mandatul pentru funcţia de Primar al oraşului Solea, obţinut de 
domnul Ţehaniuc Cornel Trifan, născut la data de 08.02.1975 în mun. Rădăuţi, 
domiciliat în oraşul Solea, str. Cuza Vodă, nr. 12, Jud. Suceava, C.N.P. 
1750208332145, candidat din partea Partidului Social Democrat. 

Pune în vedere domnului Ţehaniuc Cornel Trifan, primar al oraşului Solea, 
disp. art.150 alin.l din Codul administrativ privind obligativitatea depunerii 
jurământului. 

Executorie. 
Prezenta încheiere privind validarea alegerii primarului se comunică de 

îndată prefectului şi secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ -
teritoriale, care are obligaţia aducerii la cunoştinţă publică prin afişarea acesteia 
la sediul unităţii/subdiviziunii administrativ- teritoriale, în termen de cel mult 24 
de ore de la comunicare. 

Dată în camera de consiliu. 
Cu drept de apel la Tribunalul Suceava în 2 zile de la aducerea la 

cunoştinţă publică. 
Pronunţată, azi ,08 octombrie 2020. 

Preşedinte, 
Ciobîcă George-Octavian 

Grefier, 
Schipor Zamfira 

Red. C.G.O/09.10.2020 
Tehnored.S.Z./09.10.2020 
Ex. 4. 




