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ROMANIA 
JUDECATORIA RADAUTI,JUDEŢUL SUCEAVA 

ÎNCHEIERE nr. 1798 
Şedinţa camerei de consiliu din 15 octombrie 2020 

Preşedinte Văcăreanu Lavinia 
Grefier Rădăcină Lăcrimioara 

La ordine, soluţionarea cererii pentru validare alegere primar formulată de reclamantul 
Electoral de Circumscripţie nr.53 Frătăuţii Noi, prin preşedinte Moisuc Oltea Rodica 
La apelul nominal făcut în şedinţa camerei de consiliu lipseşte reprezentantul 

reclamantului. 
Procedura completă, lără citare reclamant. 
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, 
JUDECATORIA 

Din lucrările dosarului, constată: 
Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Rădăuţi cu nr. 4776/285/2020 din 29 

septembrie 2020, reclamantul Biroul Electoral de Circumscripţie nr.53 Frătăuţii Noi, prin 
preşedinte Moisuc Oltea Rodica, a solicitat validarea mandatului de primar al d-lui Olari 
George, candidat din partea Partidului Mişcarea Populară la alegerile din data de 27.09.2020. 

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.53 Frătăuţii Noi, potrivit căruia candidatul Olari 
George a obţinut un număr de 571 de voturi din totalul de 1817 al voturilor valabil exprimate, 
precum şi câte un exemplar al procesului-verbal privind consemnarea rezultatelor votării 
pentru primar de la fiecare secţie de votare. 

Potrivit art.149 al.l din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, art.47 al.5 din 
Legea nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, a fost 
depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, precum şi procesul verbal 
încheiat în data de 6.10.2020 la depunerea raportului detaliat al veniturilor şi cheltuielilor 
electorale ca urmare a campaniei electorale desfăşurate de Partidul Mişcarea Populară cu 
ocazia alegerilor administraţiei publice locale din data de 27.09.2020 potrivit legii, înregistrat 
sub nr. 1899/7.10.2020 de Autoritatea Electorală Permanentă. 

Art. 101 al.l, 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, fiind declarat ales primar candidatul care a întrunit cel mai mare număr de 
voturi valabil exprimate. 

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 
în vederea validării mandatului pentru funcţia de primar al comunei Frătăuţii Noi, obţinut de 
domnul Olari George, candidat din partea Partidului Mişcarea Populară. 



PENTRU ACESTE MOTIVE, 
IN NUMELE LEGII, 

DISPUNE: 

Admite cererea formulată de Biroul Electoral de Circumscripţie nr.53 Frătăuţii Noi, 
prin preşedinte Moisuc Oltea Rodica, şi în consecinţă: 

Validează mandatul pentru funcţia de primar al comunei Frătăuţii Noi, obţinut de 
domnul Olari George, născut la data de 28.09.1979 în loc. Frătăuţii Vechi, jud. Suceava, 
având CNP -1790928333234, cu domiciliul în corn. Frătăuţii Noi, sat Frătăuţii Noi, nr.244, 
jud. Suceava, candidat din partea Partidului Mişcarea Populară. 

Pune în vedere d-lui Olari George, primar al comunei Frătăuţii Noi, disp. art. 150 din 
Codul administrativ privind obligativitatea depunerii jurământului. 

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

Executorie. 
Cu drept de apel în 2 zile de la aducerea la cunoştinţa publică. 
Instanţa la care se depune cererea de apel este Judecătoria Rădăuţi. 
Pronunţată în camera de consiliu la data de 15 octombrie 2020. 

Preşedinte, 
Văcăreanu Lavinia 

Grefier, 
Rădăcină Lăcrimioara 
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