ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI

MUNICIPIUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
Încheiat În cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local al
Municipiului Botoşani din data de 10 octombrie 2016
În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) din Legea administratiei publice locale nr.
215/200 1, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul local al municipiului
Botoşani a fost convocat în şedinţă extraordinară În data de 10 octombrie 2016, orele 10,00, în
sala de şedinţe a Primăriei municipiului Botoşani, cu următoarea ordine de zi:
"1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Botoşani
pentru anul 2016.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanţare al
proiectului "Parc Regional de Agrement Turistic şi Sportiv Cornişa Botoşani" şi a
cheltuielilor legate de aceasta",
la solicitarea unui număr de 12 consilieri locali, Cosmin Ionuţ Andrei, Călin George
Bosovici, Ioan Brânzei, Buiuc Andreea, Vasile Chiru, Silvia Carmen Diaconu, Marian Murariu,
Ady Petruşcă, Ovidiu Iulian Portariuc, Mihail Gabriel Tanasă, Mihai Tincu şi Daniela Vicol, prin
adresa nr. 23629/06.10.2016.
La lucrările şedinţei participă un număr de 22 consilieri locali În functie, lipsind domnul
consilier Gabriel Augustin Alecsandru, având depusă cerere de învoire la mapa preşedintelui de
şedinţă.
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Deoarece domnul Gabriel Augustin Alecsandru lipseşte, este propus ca preşedinte de
domnul Eugen Cristian Ţurcanu, iar proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate
de voturi a consilierilor prezenţi (22).

şedinţă

Domnul consilier Mihai Tincu - întrucât, practic, suntem toţi, mai puţin domnul
Alecsandru, care este învoit, şi după urmează şedinţa propusă pentru ora 10,30, aş propune ca pe
ordinea de zi să cumulăm lucrurile, şi să trecem cele două puncte de la şedinţa de la 10,30 în
continuarea celor două puncte de la şedinţa de la orele 10,00, pentru operativitate şi pentru a
rezolva mai repede şi mai bine lucrurile.
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Fiind supusă la vot ordinea de zi cu propunerea domnului Tincu, aceasta a fost
cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (22).

aprobată

Punctul 1 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local
al municipiului Botoşani pentru anul 2016, nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot, acesta este
aprobat cu 21de voturi pentru şi I vot împotrivă (doamna consilier Cătălina Camelia Lupaşcu).
Punctul 2 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii
contractului de finanţare al proiectului "Parc Regional de Agrement Turistic şi Sportiv Cornişa
Botoşani" şi a cheltuielilor legate de aceasta - nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot, acesta
este aprobat cu 2lde voturi pentru şi 1 vot împotrivă (domnul consilier Ioan Brânzei).
Punctul 3 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii
Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 232 din 28.09.2016 privind desemnarea
reprezentanţilor Consiliului Local În comisiile de concurs pentru ocuparea funcţiilor de director
şi director adjunct ale unităţilor de Învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Botoşani.
Domnul consilier Mihai Tincu - eu aş dori să vă propun ca, în loc de "abrogare", să
punem cuvântul "modificare", de la 2 la 1, aşa cum aţi solicitat şi în nota anexă, în loc de 2
persoane, o persoană din partea Consiliului Local.
Domnul preşedinte de şedinţă Eugen Cristian Ţureanu - ce
este la punctul 4, noi, practic, acum trebuie să revocăm punctul 3.

spuneţi dumneavoastră

Domnul Secretar Ioan Apostu - având în vedere propunerea formulată, încercăm să
textul hotărârii după cum urmează: Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 232 din 28.09.2016 privind desemnarea
reprezentanţilor Consiliului Local în comisiile de concurs pentru ocuparea funcţiilor de director
şi director adjunct ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Botoşani.
În preambul vom prinde şi ca temei legal şi prevederile Legii nr.24 din 2000 privind
normele de tehnică legislativă, iar articol unic va avea următorul cuprins: " Articolul I al
Hotărârii Consiliului Local nr. 232 din 28.09.2016 privind desemnarea reprezentanţilor
Consiliului Local în comisiile de concurs pentru ocuparea funcţiilor de director şi director
adjunct ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Botoşani, se modifică şi
va avea următorul cuprins: " se desemnează ca reprezentant al Consiliului Local în comisiile de
concurs pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct ale unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat din Municipiul Botoşani (urmează să îmi spuneţi dumneavoastră cine)
doamna consilier Diaconu Silvia".
încadrăm

Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei - din punctul meu de vedere, hotărârea pe care
a adoptat-o Consiliul Local cu desemnarea colegilor pentru a face parte din comisiile de concurs
a fost legală. Dacă domnul Prefect avea semne de întrebare asupra aceste hotărâri pe care a
adoptat-o Consiliul Local, cred că cel mai corect ar fi fost să atace această hotărâre în instanţa de
contencios administrativ şi nu să dea o dispoziţie prin care să revocăm noi hotărârea.
Din punctul meu de vedere, pluralul de la autorităţile publice locale se referă la toate
UAT-urile din judeţul Botoşani şi nu la cele două autorităţi publice locale descrise în lege.
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Aceasta este poziţia mea, dar pentru a nu periclita
director, respect şi susţin decizia colegilor mei.
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extraordinară
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examenelor pentru posturile de

Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - respect părerea domnului viceprimar
Cosmin Andrei, dar atât timp cât Secretarul Consiliului Local a avut o interpretare prin lege şi,
cred că se pricepe, atât timp cât prefectura, şi nu domnul Prefect, ci cei de la Oficiul Juridic din
Prefectură au avut o interpretare pe lege, cred că părerea dumneavoastră este un pic mai jos decât
părerea unor specialişti În domeniu. Dacă dumneavoastră credeţi, este părerea dumneavoastră.
Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei - domnule Primar, dacă ar fi aşa, ar însemna că
domnul Prefect ar anula toate hotărâri le de Consiliu Local ale comunelor care au desemnat
reprezentanţi doar din partea Consiliului Local, şi aici aştept o consecvenţă a domnului Prefect
pentru a cere desemnare şi din partea primarilor din comună, şi nu a valida hotărâri le de consiliu
local din judeţ.
Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - aveţi mare dreptate şi aici, numai că, din
câte ştiu, nu domnul Prefect, Instituţia Prefectului a trimis o adresă la absolut toate VA T-urile
din judeţul Botoşani, puţine, extraordinar de puţine la număr, care au procedat ca la Botoşani, dar
dumneavoastră dacă nu aţi fost, nu aveaţi de unde să ştiţi, pentru că aţi fost plecat în această
perioadă, dar vă informez că aşa s-a întâmplat, şi vă spun, încă o dată, faceţi o diferenţă între
Instituţia Prefectului şi Prefect.
Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 14 voturi pentru, 3 voturi
(doamna consilier Cătălina Camelia Lupaşcu şi domnii consilieri lulian Blaga şi
Cătălin Boboc) şi 5 abtineri (domnii consilieri Daniel Botezatu, Ştefan Mihai, Paul Octav,
Marius Leonardo Oroşanu şi Eugen Cristian Ţurcanu).
împotrivă

Epuizându-se materialele din ordinea de zi şi timpul alocat
de şedinţă - consilier Eugen Cristian Ţurcanu extraordinare închise.
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