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PROCES-VERBAL
al gedinfei privind ceremonia de constituire a

Consiliului Local al oraqului Solca, jude{ul Suceava

$edinta privind ceremonia de constituir.e a Consiliului Local al orasului Solca
incepe cu audierea imnului de stat at Rom6niei.

DomniEoara Angelica BAHAN, consilier juridic in cadrul aparatului de
specialitate al Primarului oragului Solca, cu atribulii delegate de secretar general al
ora$ului Solca prezinti la inceputul gedintei persoana care participd din partea
Institutiei Prefectului- Jude(ul Suceava, respectiy pe doamna Alina-Diana GAFENCU
- consilier juridic in cadrul Serviciului pentru controlul legalitiui actelor $i contencios
administrativ, $i o inviti sA deschidi tedinta.

Doamnelor qi domnilor,
Stimafi invita{i,

Prin Ordinul Prelectului judelului Suceava nr.714 din data de 22,10.2020 aii lost
cor.ivoca{i astdzi, in vederea constituirii Consiliului Local al oragului Solca, juclepl Suceava,
ca urmare a alegerilor autorit6.lilor. publice locale din 27 septembrie 2020.

Numhrul consilierilor locali aleqi ),a data de 2'1 septembrie 2020 este de ll.
Nurrrirul consilierilor locali aleqi, prezenti la ceremonie 11"
TotodatS., precizez faptul cA numdrul consilierilor locali stabilili prln Ordin al

Prelectului judelului Suceava, confom art. 1 12 din Codul administrativ, este ll , iar numdrul
de invitari care participd la celemonie, 5.

Domniqoara Argelica BAI-IAN, consilier juridic in cadrul aparatului de specialitate al
Primarului ora;ului Solca, au atuibulii delegate de secretar general al ora5ului Solca,
informeazd asupra faptului cd sunt indeplinite condiliile prevdzute de art. 116 alin.(l) din
O.U.G. nr. 5712019, cu modificirile gi completdrile ulterioare, respectiy: validarea unui
numdr de mandate de consilier local mai mare decdt primul numdr natural strict mai mare
decat jumdtate din numdrul membrilor consiliului loc.tl, potrfuit qrt. il2/l din O.U.G.
n.r.57/2Ai 9, cu modificiirile qi completdrile ulterioare.

Vd informez c6, lucririle pedinlei de constituire, in confonr.itate cu prevederile afi.
116 a1in. (4) din O.U.G. n.5112019, cu modifictuile $i completarile ulterioare, sunt conduse



de cel mai in vdrstd consilier local al cdrui mandat a fost validat, ajutat cle cloi dintre cei mai
tineri consilieri locali ale cdror mandate au fost validate.

Din datele puse Ia dispozi{ie rezulti ci cel mai in varsti consilier este domnul
Petru COTOAR.I, niscut la data de 12.01.1951, iar cei mai tineri consilieri alegi sunt
doamna Maria MALINESCU qi domnul Andrei-Iulian $ULSCHI, niscufi la data d€
29.03.1986, respectiv! data de 23.07.1993, care sunt invitali si preia conducerea
gedinfei.

Pregedintele de v6rst6, domnul Petru COTOARA, roag6 secretarul general al oraqului
Solca sd prezinte incl.reierile pronunlate de instarlA, prin care sunt validate mandatele
consilierilor Iocali declarali aleqi, apoi supune votului proiectul ordinei de zi:

I. Depunerea jurim6ntului de chtre consilierii declarali aleqi, ale cAror mandate au
fost validate de instant5.

IL Depunerea jurim6ntului de cdtle domnul Cornel-Trifan JEII{NIUC, declarat ales
Primar al oragului Solca, al cdrui mardat a fost validat de instanl6 prin incheierea
nr.1721 din 08.10.2020, pronunlatA de JudecAtoria RAd6uli, judetul Suceava, in dosarul
r,t. 4777828512()20.

I. Deounerea iurimintului de citre consilierii declarati alesi. ale ciror mandate
au lost validate de crlre instanti

Pregedintele de v6rstd, domnul Petru COTOARA, invitd. consilierii locali declarati
aleEi, ale cdror mandate au lost validate, s6 depun6, potrivit art. 117 al1n. (1) din O.U.C. nr.
5712019, urmdtorul jw6.mAnt in lir-rrba rom0n6:

,Uur si respect Constitulia gi legile finrii 9i sd fac, cu bund-
credinrd, tot ceea ce std in puterile Fi priceperea mea pentru
binele locuitorilor orag;ului Solca, Aga sd imi ajute Dumnezerl",

Formula religioasd de iucheiere va respecta libeftatea convingerilor religioase,
jul.i'malltul put6nd fi depus gi fird formula r.e1igioas6. Jurim6ntul se imprimd pe un
lormular special qi se semneazi, in doud exemplare, de fiecare ales local.

Don.miEoara Angelica BAHAN, consilier juridic in ca&ui apaxatului Oe specia[tare .A
Primarului oragului Solca, cu atribulii delegate de secretar general a1 oragului Solca,
informeazE. ci domnul cornel-Trifan JEHANIUC, primar declarat ales la alegerile locale clin
data de 27.09.2020, a depus in termen declara{ia de renuntare Ia mandat, respectiv 1a de
06.10,2020.

Prin incheierea pronunlate 1a clata de 16 octombrie 2020 instanla a dispus invalidarea
mandatului de consilier local ales pe lista Partidului Social Democrat pentru func{ia de
consilier local al oragului Solca, a domrului Cornel-Trifan TEIIANIUC, CNp
1750208332145. cu domiciliul in oraqul Solca, strada Cuza Vodd, nr. 12, jude[ul Suceava.
in situalia in care sunt consilieri loca1i care au fost alegi qi consili eri j udeJeni, acegtia pot s5-gi
exprime optiunea pentru unul dintre cele doua mandate.



JurEmAntul se depune dupd urmAtoarea proceduri:

PreEedintele de vdrsth, domnul Petru COTOARA, va chema in ordine alfabeticA
consilierii locali sd citeascd jurdmantul, iar aceEtia se vor prezenta pe rdnd, in fala unei mese
special amenajate, pe care se afld un exemplar din Constitufia Romaniei 9i Biblia.
Consilierul va pune mana stangi atat pe Constituiie, cet fi, dacA este cazul, pe Biblie, 9i va da
citire jurdmantului, dupd care va semna jurdmdntul de credintA, care va fi impdmat pe un
foulrular special.

Un exemplar a1 jurdn.rAntului se pisheazd la dosar.ul de constituire, iar al doilea se
inmaneazd consilierului local ales, Dosarul de constituire se pastreazd de catre secretarul
general al oraEului Solca.

1. Domnul consilier Alexandru-Liviu,CIUC depune pi semneazi jurimintul.
2. Domnul consilier Petru COTOARA depune 6i semneazi jurimintul.
3. Domnul consilier Gheorghe COTURBA$ depune gi semneazi jurim6ntul.
4. Doamna consilier Doina COVALIU depune $i semneazi jurimentul.
5. Domnul consilier Gheorghe GHINGIIILOSCHI depune 9i semneazi jurimantul"
6. Doamna consilier Maria MALINESCU depune qi semneazi jurimintul.
7. Domnul consilier Petru REPCIUC depune gi semneazi jurimAntul.
8. Domnul consilier Daniel-Florin IIOMANIUC depune $i semneazi jurim6ntul.
9. Doamna consilier Licrimioara STRATON depune $i s€mneazi jurimAntul.
10. Domnul consilier Andreilulian $ULSCHI depune gi semneazi jurim6ntul.
11. Domnul consilier Radu'Constantin JEHANCIUC depune qi semneazi jurim6ntul.

II. Depunerea iurimintului de citre primar
Primarul depune jurdmAntul preyAzut la ar1. 117 din O.U.G. rv. 57/2019,in prima

qedinld privind ceremonia de constituire a consiliului local sau in fala judecEtorului delegat,
in camera de consiliu, in cazul in care prima qedinla privind ceremonia de constituire a
consiliului local nu are loc in termen de 60 de zile de la data alegerilor.

Domnul Petru COTOARA, preiedintele de varst6, prezint6 rezultatul validerii
alegerii primarului $i invitA unul dintre cei doi consilieri mai tineri, care il asisti, sd citeascd
incheierea judecdtoriei, apoi invitl primarul ales sd citeascf, qi s6 semneze juramantul.

Primarul care refuza sd depunajurAman l este considerat demisionat de drept.
Dupd depunerea juramantului, primarul inff6 in exerciliul de drept al mandatului,

Domnul primar Cornel-Trifan TEHANIUC depune gi semneazi jurim6ntul.

inchiderea ceremoniei de constituire

Domnigoara Angelica BAHAN, consilier juridic in cadrul aparatului de specialitate al
Primarului ora$ului Solca, cu atrlbulii delegate de secretar general al oragului Solca, prezintd



ti va consemna in procesuL - verbal a1 $edinlei pdvind ceremonia de constituire a consiliului
local unndLoarele:

- Nr, consilieri locali stabilili prin ordin al prefectului, conform art.1121171 din
Codul administrativ 11

- Nr. consilieri locali validali dejudecdtorie 1t
- Nr, consilieri locali prezenli la qedinfd 

-.11_
- Nr. consilieri locali care au depus juramantul 1a qedinla

constituire a consiliului local 11

privind ceremonia de

Nr. consilieri care au refuzat sA depund jurAmantul la $edinta p vind ceremonia de
consiituire a consiliului local _0_
Nr. consiliori looali, oaro absontoazi. motivat, oooform aft.116 alin,(8) din Codul
administrativ 0

- Nr. consilieri locali, care absenteaza nemotivat

Domnigoara Angelica BAHAN, consilier .julidic in cadn.rl aparatului de specialitate al
Primarului oraEului Solca, cu atribulii delegate de seuetar geneml al ora$ului Solca, aduce la
cunottinla primarului qi oonsilierilor locali regiementirile din Legea nr.161/2003 privind
unele masud pentuu asigurarea transparentei ln exercitarea demnitdlilor publioe, a funcliilor
publice $i in mediul de afaceri,' prevenirea $i sanctionarea corupliei, cu modificdrile qi

completfuile ulterioare, precun $i cele din O,U.G, nr. 5712019, referitoare la conflictul de
lnterese gi regimul incorrpatibilitdfilor aleqilor locali.

Aceste reglementEri legislative sunt cuprinse in adresa nr. 5721126.10.2020, care a fost
inmdnata fiecirui ales local, este anexate la prezentul proces-verbai $i face pafie integranta
din acesta.

Preqedintele de vdrste deglard qedinla lnchis6.

Preqedinte de virsti,
Petru COTOARA

p. Secretar general al ora;ului Solca,
Angelica BAHAN
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