
ROMÂNIA 
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MUNICIPIUL BOTOŞANI 

CONSILIUL LOCAL 

PROCES-VERBAL 

Încheiat În cadrul şedinţei de constituire a Consiliului Local al 
Municipiului Botoşani din data de 23 iunie 2016 

Prin Ordinul nr, l83 din 16 iunie 2016, Prefectul Judeţului Botoşani a convocat 
consilierii local aleşi la şedinţa de constituire a Consiliului Local al municipiului Botoşani, 

pentru data de 23 iunie 20 l6, orele 1100
, în sala de şedinţe a Primăriei. 

Invitaţiile la şedinţă s-au făcut atât în scris, cât şi prin contactarea telefonică a 
consilierilor aleşi. 

Este ascultat Imnul de Stat şi Imnul Uniunii Europene, după care se trece la derularea 
lucrărilor şedinţei. 

Ordinea de zi a şedinţei este următoarea: 

1. Alegerea comisiei de validare. 
2. Validarea mandatelor consilierilor aleşi, 

3. Depunerea jurământului de către consilieri, 
4. Depunerea jurământului de către primar, 
5. Alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local, 
6. Alegerea viceprimarilor, 
7. Alegerea comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate. 

Şedinţa este legal constituită. 

Domnul Prefect Dan Necbifor - Doamnelor şi domnilor consilieri, domnule primar, 
stimaţi invitaţi, prin Ordinul nr.183 din 16 iunie 2016, emis de Prefectul Judeţului Botoşani, aţi 

fost convocaţi astăzi la şedinţa de constituire a Consiliului Local ales ca urmare a exprimării 

voturilor la alegerile locale din data de 5 iunie 2016. Au fost convocaţi 23 consilieri aleşi, din 
care prezenţi sunt 23.De asemenea, a fost invitat şi primarul nou ales, d-nul Flutur Cătălin 

Mugurel al cărui mandat a fost validat. 
Având în vedere că sunt întrunite condiţiile art, 38 alin. (1) şi alin. (1)1 din Legea nr. 

334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul că au fost depuse la 
Autoritatea Electorală Permanentă rapoartele veniturilor şi cheltuielilor de către fiecare partid 
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politic, care are reprezentanţi în Consiliul Local al municipiului Botoşani, precum şi cele ale art. 
30 alin. 2 din Legea administraţiei publice locale nr. 21512001, republicată, cu modificările şi 

cornpletările ulterioare, cu privire la prezenţa minimă a consilierilor, constat că şedinţa este legal 
constituită şi declar deschise lucrările acesteia. 

În conformitate cu prevederile art. 58 alin. I din Legea nr. 21512001, vă informez că În 
şedinţa camerei de consiliu a Judecătoriei Botoşani care a avut loc luna aceasta, a fost vaiidată 

alegerea d-nului Flutur Cătălin Mugurel în funcţia de Primar al municipiului Botoşani. Invit pe 
dl. Judecător Toporăscu Adrian să prezinte încheierea de validare a mandatului d-lui Primar 
Flutur Cătălin - Mugurel, dată de Judecătoria Botoşani. 

Domnul Toporăscu Adrian - Sentinţa Civilă nr. 4280 din 21 iunie 2016: "Pe rol, 
soluţionarea dosarului privind validarea primarului municipiului Botoşani, judeţul Botoşani. 

Procedura a fost legal îndeplinită, fără citarea părţilor. În considerarea dispoziţiilor art. 532 din 
Noul Cod de Procedură Civilă, instanţa apreciază că nu este necesară citarea părţilor pentru 
soluţionarea prezentei cereri necontencioase. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de 
şedinţă, după care: se constată că la dosar a fost depusă la data de 21 iunie 2016 de către Biroul 
Electoral al Circumscripţiei nr. I Botoşani cerere de prescrimbare a termenului de judecată 

stabilit pentru data de 23 iunie 2016 în dosarul nr. 8121/193/2016. De asemenea, se constată că 

la dosar s-a depus, prin serviciul de registratură al instanţei, dovada depunerii la Autoritatea 
Electorală Permanentă a Raportului de venituri şi cheltuieli aferent alegerilor locale din 05 iunie 
2016. Potrivit dispoziţiilor art. 4, 10 şi Il din Legea nr. 33412006. Instanţa a procedat la 

verificarea din oficiu a competenţei sale, în conformitate cu dispoziţiile art. 529 din Noul Cod de 
Procedură Civilă şi constată că este competentă general, material şi teritorial, În conformitate cu 
art. 101 alin. 5 din Legea nr. 115/2015 şi art. 58 din Legea nr. 215/2001, după care reţine cauza 
pentru deliberare şi pronunţare pe fond. 

Având în vedere cererea de preschimbare a termenului de judecată, şi văzând că la dosar 
s-a depus dovada depunerii la Autoritatea Electorală Permanentă a Raportului de venituri şi 

cheltuieli aferent alegerilor din 5 iunie 2016, precum şi copia cărţii de identitate a primarului 
ales, instanţa admite cererea de preschimbare a datei primului termen de judecată de la 23 iunie 
2016, potrivit dispoziţiilor art, nr. 230 din Codul de Procedură Civilă, la 21 iunie 2016, interpelat 
fiind reprezentantul Ministerului Public cu privire la cazierul sau condamnările primarului ales, 
care să constituie eventuale impedimente pentru validare, acesta arată că nu există informaţii în 
acest sens. 

Nemaifiind cereri de formulat, probe de administrat şi excepţii de invocat, instanţa acordă 

cuvântul pe fondul cauzei. 

Reprezentantul Ministerului Public formulează concluzii pentru admiterea cererii de 
validare a primarului." 

Nu mai dau citire în continuare exact conţinutului pentru că se reiau în mare problemele 
pe care le-am expus în partea introductivă a hotărârii. 

"Pentru aceste motive, în numele legii, 
hotărăşte: 
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Adimite cererea privind preschimbarea termenului de judecată din dosarul 
81211193/2016 având ca obiect validare primar şi fixează termenul pentru astăzi, 21 iunie 2016. 

Adimite cererea formulată de Biroul Electoral de Circumscripţie nr. I Botoşani şi 

validează alegerea numitului Flutur Cătălin Mugurel, domiciliat în Botoşani (nu mai dau datele 
personale), candidat din partea Partidului National Liberal în functia de primar al municipiului 
Botoşani, judeţul Botoşani. 

Dispune comunicarea prezentei hotărâri Instituţiei Prefectului judeţului Botoşani. 

Cu drept de a formula apel la Tribunalul Botoşani în termen de 5 zile de la comunicare. 
Cercetat în şedinţa Camerei de consiliu şi pronunţat în şedinţă publică azi, 21 iunie 

2016." 

Domnul Prefect Dan Necbifor - în continuare dau cuvântul domnului F1utur Cătălin 

Mugurel pentru a-şi exprima opţiunea pentru funcţia de primar sau de consilier. 

Domnul Cătălin Mugurel Flutur - vă mulţumesc, domnule prefect, domnule 
preşedinte, domnilor parlamentari, stimati consilieri locali, domnilor consilieri judeţeni, onorată 

asistenţă, opţiunea mea este clară, cu toate că aş fi putut foarte bine să duc şi funcţia de consilier 
în spate, opţiunea mea este pentru funcţia de primar şi sunt convins că primul supleant de pe listă 

îşi va face la fel de bine ca şi mine treaba, domnul Boboc Cătălin, deci optez pentru funcţia de 
primar. 

Domnul Prefect Dan Nechifor - Având în vedere opţiunea domnului F1utur Cătălin 

Mugurel pentru funcţia de Primar al municipiului Botoşani şi în conformitate cu art. 3 alin. 3 din 
Ordonanta nr. 35/30.01.2002, urmează ca în procedura de validare să intre domnul Boboc 
Cătălin primul supleant pe lista PNL în alegerile locale din 5 iunie 2016. 

Potrivit art. 3 din Regulamentul aprobat prin O.G. nr. 35/2002, aprobată prin Legea nr. 
673/2002 şi art. 31 din Legea nr. 215/2001, şedinţa de constituire a Consiliului Local este 
condusă de cel mai în vârstă dintre consilieri, asistat de doi dintre cei mai tineri consilieri. 

Dintre consilierii aleşi în data de 5 iunie 2016, cel mai în vârstă este domnul Ioan 
Brânzei, iar cei mai tineri consilieri sunt domnişoara Andreea Buiuc şi domnul Gabriel Augustin 
Alexandru. 

Predau conducerea şedinţei domnului consilier Ioan Brânzei. 

Domnul preşedinte de şedinţă Ioan Brânzei - Doamnelor şi domnilor consilieri, 
domnule primar, stimaţi invitaţi, având în vedere că, prin lege îmi revine obligaţia de a conduce 
lucrările şedinţei de constituire a Consiliului Local, permiteţi-mi să vă prezint proiectul ordinii de 
zi a acesteia: 
1. Alegerea comisiei de validare; 
2. Validarea mandatelor consilierilor aleşi (a doua hotărâre); 

3. Depunerea jurământului de către consilieri (declararea Consiliului Local ca legal 
constituit); 
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4. Depunerea jurământului de către primar; 
5. Alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local; 
6. Alegerea viceprimarilor; 
7. Alegerea comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate; 

Se supune la vot proiectul ordinii de zi:
 
Cine este pentru?
 
Cine este Împotrivă?
 

Cine se abţine?
 

Din totalul de 23 consilieri prezenţi 23 au votat pentru. Ordinea de zi a fost aprobată. 

După prezentarea ordinei de zi preşedintele de şedinţă propune a se lua o pauză de 10 
minute în timpul căreia se vor constitui grupurile de consilieri, conform art. 24 din Legea nr. 
393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi art. 3 alin. (3) din Regulamentu I aprobat prin 
Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 care prevede următoarele: 

"consilierii se pot constitui în grupuri În funcţie de partidele sau alianţele politice pe ale 
căror listă au fost aleşi, dacă sunt în număr de cel puţin 3. 

consilierii care nu îndeplinesc aceste condiţii pot constitui un grup prin asociere; 
grupul de consilieri este condus de un lider ales prin votul deschis al majorităţii 

membrilor grupului". 
Liderii partidelor au fost aleşi domnii Tincu şi Ţurcanu. 

Punctul! de pe ordinea de zi - Alegerea comisiei de validare. 

Domnul preşedinte de şedinţă Ioan Brânzei - Având În vedere prevederile art. 31 alin. 
2 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, urmează să se aleagă dintre membrii 
consiliului local, o comisie de validare care va funcţiona pe întreaga perioadă a mandatului, 
alcătuită dintr-un număr de 3·5 consilieri. 

Rog să prezentaţi propuneri pentru stabilirea numărului de consilieri ai Comisiei de 
validare. 

Domnul Ţurcanu propune 5 membri. Nu mai există alte propuneri. 

Supun la vot numărul de 5 consilieri.
 
Cine este pentru ?
 
Cine este împotrivă?
 

Cine se abţine?
 

În unanimitate, componenţa comisiei de validare este de 5 membri.
 
Vă rog să faceţi propuneri în vederea constituirii comisiei de validare.
 

Domnul Drelciuc Simion propune pe domnişoara Buiuc şi domnii Tincu şi Petruşcă, 
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Din partea grupului de consilieri PNL sunt propuşi doamna Cătălina Lupaşcu şi domnul 
Eugen Ţurcanu. 

Domnul preşedinte de şedinţă Ioan Brânzei - dacă nu mai sunt alte propuneri, trecem 
la vot. Alegerea se face ind ividual prin vot deschis, iar cel care este votat nu participă la vot. 

Supun la vot alegerea domnişoarei Buiuc Andreea în comisia de validare.
 
Rezultat: Voturi pentru: 22 (unanimitate).
 

Supun la vot alegerea domnului Mihai Tincu în comisia de validare.
 
Rezultat: Voturi pentru: 22 (unanimitate).
 

Supun la vot alegerea domnului Ady Petruşcă în comisia de validare.
 
Rezultat: Voturi pentru: 22 (unanimitate).
 

Supun la vot alegerea doamnei Cătălina Camel ia Lupaşcu în comisia de validare. 

Rezultat: Voturi pentru: 22 (unanimitate). 

Supun la vot alegerea domnului Eugen Cristian Ţurcanu în comisia de validare. 
Rezultat: Voturi pentru: 22 (unanimitate). 

în baza dispozitiilor art.31 alin.2 din Legea administratiei publice locale, nr. 215/200 1, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi alt. 4 din Regulamentul - cadru de 

organizare şi functionare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanta nr. 35/2002, cu modificările 

şi completările ulterioare, 

în temeiul alt. 45 alin. (2) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, 

republicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr.123 din 20 februarie 2007, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.I Comisia de validare a mandatelor Consiliului Local al Municipiului Botoşani este 
compusă din 5 consilieri. 

Art.2 Se alege Comisia de validare a mandatelor consilierilor locali din Consiliul Local 
al Municipiului Botoşani, în următoarea componentă: 

Buiuc Andreea, 
Tincu Mihai, 
Petruşcă Ady, 
Lupaşcu Cătălina Camelia, 

Ţurcanu Eugen Cristian. 

Art.3 Comisia de validare îşi alege un preşedinte şi un secretar. 
Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta a fost aprobat cu unanimitate de voturi a 

consilierilor prezenti (23). 
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Rog pe domnii consilieri care compun această comisie să se retragă 5·10 minute pentru a
şi stabili preşedintele şi secretarul. 

Domnul Mihai Tineu - Proces-verbal Încheiat astăzi 23 iunie 2016 

Comisia de validare aleasă în şedinţa de constituire a Consiliului Local din data de 23 
iunie 2016, cu unanimitate de voturi, alege ca preşedinte pe domnul Tincu Mihai, iar ca secretar 
pe doamna Lupaşcu Cătălina Camelia. 

Comisia de validare: 
Preşedinte: Tincu Mihai 
Membri: Buiuc Andreea, Petruşcă Ady, Ţurcanu Eugen Cristian, 
Secretar: Lupaşcu Cătălina Camel ia 

În continuare se trece la punctul 2 al ordinii de zi - Validarea mandatelor consilierilor 

aleşi. 

Domnul Mihai Tineu - Proces-verbal Încheiat astăzi, 23 iunie 2016, În prima şedinţă de 
validare a Cosiliului local. 

Astăzi, 23 iunie 2016, comisia de validare aleasă de Consiliul Local al Municipiului 
Botoşani În şedinţa de constituire, a examinat În conformitate cu prevederile art. 31 alin. 3-5 din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare şi art. 100 alin. (33) din Legea nr. 115 din 19 mai 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. 

Comisia constată că au fost respectate condiţiile de eligibilitate şi alegerile s-au făcut cu 
respectarea Legii nr. 115 din 19 mai 2015, fapt pentru care a hotărât să propună validarea tuturor 
celor 23 de consilieri, conform tabelului anexat. 

Comisia a luat act de faptul că domnul Cătălin Mugurel Flutur care a fost ales atât În 
funcţia de consilier local cât şi în cea de primar, şi-a prezentat opţiunea pentru funcţia de primar. 
În aceste condiţii, comisia a propus validarea mandatului domnului Boboc Cătălin, primul 
supleant pe listele Partidului Naţional Liberal în alegerile locale din 5 iunie 2016. 

Comisia de validare: 
Preşedinte: Tincu Mihai 
Membri: Buiuc Andreea, Petruşcă Ady, Ţurcanu Eugen Cristian, 
Secretar: Lupaşcu Cătălina Camelia 

listă cuprinzând consilierii aleşi În alegerile locale din data de 5 iunie 2016 pentru care 
se propune validarea mandatelor: 

1. Alecsandru Gabriel Augustin 
2. Andrei Cosmin Ionuţ 

3. Blaga Iulian 
4. Boboc Cătălin 
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5. Bosovici Călin George 
6. Botezatu Daniel 
7. Brânzei Ioan 

8. Buiuc Andreea 

9. Chiru Vasile 
10. Diaconu Silvia Carmen
 

Il. Drelciuc Simion
 
12. Gavrilescu Gheorghe Alberto
 

13.Lupaşcu Cătălina Camelia
 
14. Maxim Maricel Corneliu 

15. Mihai Ştefan 

16. Murariu Marian
 

17. Octav Paul
 

18. Oroşanu Marius Leonardo 
19. Petruşcă Ady 
20. Portariuc Ovidiu Iulian 

21. Tincu Mihai 

22. Ţurcanu Eugen Cristian 
23. Vicol Daniela 

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. 5 din Legea nr. 2151200 1, persoana al cărei 

mandat a fost supus validării sau invalidării, nu participă la vot. 

Supun la vot propunerea privind pe domnul consilier Alecsandru Gabriel Augustin. 

Cine este pentru ? 

Cine este împotrivă? 

Cine se abţine? 

Din totalul de consilieri prezenţi, 22 au votat pentru (unanimitate). 

Având în vedere rezultatul votului, mandatul domnului consilier Alecsandru Gabriel 
Augustin se validează. 

Supun la vot propunerea privind pe domnul consilier Andrei Cosmin Ionuţ. 

Cine este pentru ? 

Cine este împotrivă? 

Cine se abţine? 

Din totalul de consilieri prezenţi, 22 au votat pentru (unanimitate). 
Având În vedere rezultatul votului, mandatul domnului consilier Andrei Cosmin Ionuţ se 

validează. 

Supun la vot propunerea privind pe domnul consilier Blaga Iulian.
 

Cine este pentru ?
 

Cine este împotrivă?
 

Cine se abţine?
 

Din totalul de consilieri prezenţi, 22 au votat pentru (unanimitate).
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Având în vedere rezultatul votului, mandatul domnului consilier Blaga lulian se 
validează. 

Supun la vot propunerea privind pe domnul consilier Boboc Cătălin. 

Cine este pentru ? 

Cine este împotrivă? 

Cine se abţine? 

Din totalul de consilieri prezenţi, 22 au votat pentru (unanimitate). 

Având în vedere rezultatul votului, mandatul domnului consilier Boboc Cătălin se 

validează. 

Supun la vot propunerea privind pe domnul consilier Bosovici Călin George. 

Cine este pentru? 

Cine este împotrivă? 

Cine se abţine? 

Din totalul de consilieri prezenţi, 22 au votat pentru (unanimitate). 

Având în vedere rezultatul votului, mandatul domnului consilier Bosovici Călin George 

se validează. 

Supun la vot propunerea privind pe domnul consilier Botezatu Daniel. 
Cine este pentru? 

Cine este Impotrivă ? 

Cine se abţine? 

Din totalul de consilieri prezenţi, 22 au votat pentru (unanimitate). 

Având în vedere rezultatul votului, mandatul domnului consilier Botezatu Daniel se 
validează, 

Supun la vot propunerea privind pe domnul consilier Brânzei Ioan.
 

Cine este pentru?
 

Cine este Impotrivă ?
 

Cine se abţine?
 

Din totalul de consilieri prezenţi, 22 au votat pentru (unanimitate).
 

Având In vedere rezultatul votului, mandatul domnului consilier Brânzei Ioan se
 
validează, 

Supun la vot propunerea privind pe domnişoara consilier Buiuc Andreea. 
Cine este pentru? 

Cine este împotrivă? 

Cine se abţine? 

Din totalul de consilieri prezenţi, 22 au votat pentru (unanimitate). 

Având In vedere rezultatul votului, mandatul domnişoarei consilier Buiuc Andreea se 
validează, 

Supun la vot propunerea privind pe domnul consilier Chiru Vasile.
 

Cine este pentru ?
 

Cine este împotrivă?
 

Cine se abţine?
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Din totalul de consilieri prezenţi, 22 au votat pentru (unanimitate).
 
Având în vedere rezultatul votului, mandatul domnului consilier Chiru Vasile se
 

validează. 

Supun la vot propunerea privind pe doamna consilier Diaconu Silvia Carmen,
 

Cine este pentru ?
 
Cine este împotrivă?
 

Cine se abţine?
 

Din totalul de consilieri prezenţi, 22 au votat pentru (unanimitate).
 

Având În vedere rezultatul votului, mandatul doamna consilier Diaconu Silvia Cannen se
 
validează, 

Supun la vot propunerea privind pe domnul consilier Drelciuc Simion.
 

Cine este pentru ?
 

Cine este împotrivă?
 

Cine se abţine?
 

Din totalul de consilieri prezenţi, 22 au votat pentru (unanimitate).
 

Având în vedere rezultatul votului, mandatul domnului consilier Drelciuc Simion se
 
validează. 

Supun la vot propunerea privind pe domnul consilier Gavrilescu Gheorghe Alberto. 
Cine este pentru ? 

Cine este împotrivă? 

Cine se abţine? 

Din totalul de consilieri prezenţi, 22 au votat pentru (unanimitate). 
Având în vedere rezultatul votului, mandatul domnului consilier Gavrilescu Gheorghe 

Alberto se validează, 

Supun la vot propunerea privind pe doamna consilier Lupaşcu Cătălina Camelia. 

Cine este pentru ? 

Cine este împotrivă? 

Cine se abţine? 

Din totalul de consilieri prezenţi, 22 au votat pentru (unanimitate). 

Având în vedere rezultatul votului, mandatul doamnei consilier Lupaşcu Cătălina 

Camelia se validează. 

Supun la vot propunerea privind pe domnul consilier Maxim Maricel Corneliu. 

Cine este pentru ? 
Cine este împotrivă? 

Cine se abţine? 

Din totalul de consilieri prezenţi, 22 au votat pentru (unanimitate). 

Având în vedere rezultatul votului, mandatul domnului consilier Maxim Maricel Corneliu 
se validează, 

Supun la vot propunerea privind pe domnul consilier Murariu Marian. 
Cine este pentru ? 

Cine este împotrivă? 
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Având În vedere rezultatul votului, mandatul domnului consilier Murariu Marian se 
validează. 

Supun la vot propunerea privind pe domnul consilier Mihai Ştefan. 

Cine este pentru ? 
Cine este Împotrivă? 

Cine se abţine? 

Din totalul de consilieri prezenţi, 22 au votat pentru (unanimitate). 
Având În vedere rezultatul votului, mandatul domnului consilier Mihai Ştefan se 

validează. 

Supun la vot propunerea privind pe domnul consilier Octav Paul. 
Cine este pentru ? 
Cine este împotrivă? 

Cine se abţine? 

Din totalul de consilieri prezenţi, 22 au votat pentru (unanimitate). 

Având În vedere rezultatul votului, mandatul domnului consilier Octav Paul se validează. 

Supun la vot propunerea privind pe domnul consilier Oroşanu Marius Alexandru. 
Cine este pentru? 
Cine este împotrivă? 

Cine se abţine? 

Din totalul de consilieri prezenţi, 22 au votat pentru (unanimitate). 
Având În vedere rezultatul votului, mandatul domnului consilier Oroşanu Marius 

Leonardose validează. 

Supun la vot propunerea privind pe domnul consilier Petruşcă Ady. 
Cine este pentru? 
Cine este împotrivă? 

Cine se abţine? 

Din totalul de consilieri prezenţi, 22 au votat pentru (unanimitate). 

Având în vedere rezultatul votului, mandatul domnului consilier Petruşcă Ady se 
validează, 

Supun la vot propunerea privind pe domnul consil ier Portariuc Ovid iu Iulian.
 
Cine este pentru?
 

Cine este Împotrivă?
 

Cine se abţine?
 

Din totalul de consilieri prezenţi, 22 au votat pentru (unanimitate).
 
Având În vedere rezultatul votului, mandatul domnului consilier Portariuc Ovidiu Iulian
 

se validează. 

Supun la vot propunerea privind pe domnul consilier Tincu Mihai.
 
Cine este pentru ?
 
Cine este tmpotrivă ?
 

Cine se abţine?
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Din totalul de consilieri prezenţi, 22 au votat pentru (unanimitate).
 
Având în vedere rezultatul votului, mandatul domnului consilier Tincu Mihai se
 

validează. 

Supun la vot propunerea privind pe domnul consilier Ţurcanu Eugen Cristian. 
Cine este pentru ? 
Cine este împotrivă? 

Cine se abţine?
 

Din totalul de consilieri prezenţi, 22 au votat pentru (unanimitate).
 
Având În vedere rezultatul votului, mandatul domnului consilier Ţurcanu Eugen Cristian
 

se validează, 

Supun la vot propunerea privind pe doamna consilier Vicol Daniela.
 
Cine este pentru ?
 

Cine este împotrivă? 

Cine se abţine?
 

Din totalul de consilieri prezenţi, 22 au votat pentru (unanimitate).
 

Având în vedere rezultatul votului, mandatul doamnei consilier Vicol Daniela se
 
validează, 

Punctul 3 de pe ordinea de zi - Validarea mandatelor consilierilor locali. 

Domnul preşedinte de şedinţă Ioan Brânzei - "analizând propunerile Comisiei de 
validare privind validarea mandatelor consilierilor locali aleşi în data de 23 iunie 2016, 

în baza dispoziţiilor art. 31 alin. 3-5, art. 31' alin. (1) din Legea nr. 215/2001, art. 6 

alin.(l) --{4) şi 7 din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobat 

prin Ordonanţa Guvernului nr. 35/ 2002 cu modificările şi completările ulterioare, art. 6 alin. (2) 

din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi cornpletările ulterioare, 

art. 38 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor 
electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 100 alin. (22) şi alin. (33) 

din Legea nr. 115 din 19 mai 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, 

văzând opţiunea domnului Cătălin Mugurel Fluture pentru exercitarea mandatului de 
primar al municipiului Botoşani, precum şi confirmarea Partidului Naţional Liberal potrivit 

căruia domnul Boboc Cătălin, primul supleant pe lista Partidului Naţional Liberal face parte în 
continuare din partid. 

În temeiul art, 45 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată În Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr.123 din 20 februarie 2007, cu 
modificările şi completări le ulterioare, 

HOTĂRĂşTE: 
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Art. 1 Se validează mandatele unnătoriior consilieri, aleşi În alegerile locale din 5 iunie 
2016: 

NR.CRT. NUMELE ŞI PRENUMELE 

1. ALECSANDRU GABRIEL AUGUSTIN 

2. ANDREI COSMIN IONUŢ 

3. BLAGA IULIAN 

4. BOBOC CĂTĂLIN 

5. BOSOVICI CALIN GEORGE 

6. BOTEZATU DANIEL 

7. BRANZEI IOAN 

8. BUIUC ANDREEA 

9. CHIRU VASILE 

10. DlACONU SILVIA CARMEN 

II. DRELCIUC SIMION 

12. GAVRILESCU GHEORGHE ALBERTO 

13. LUPAŞCU CĂTĂLINA CAMELIA 

14. MAXIM MARICEL CORNELIU 
15. MIHAI ŞTEFAN 

16. MURARIU MARI AN 

17. OCTAV PAUL 

18. OROŞANU MARIUS LEONARDO 

19. PETRUŞCĂ ADY 

20. PORTARIUC OVIDIU IULIAN 

21. TINCUMIHAI 

22. ŢURCANU EUGEN CRISTIAN 

23. VICOL DANIELA 

Art. 2 Prezenta hotărâre poate fi atacată În instanţa de contencios administrativ În 
condiţiile art. 3I'alin.(I) din Legea administraţiei publice locale nr.215/200 1, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre prezentat, acesta este aprobat cu unanimitate de 
voturi a consilierilor prezenţi (23). 

Domnul preşedinte de şedinţă Ioan Brânzei - urmează procedura de depunere a 

jurământului şi În invit pe domnul secretar să facă acest lucru. 

Domnul secretar Ioan Apostu - eu voi da citire textului jurământului, după care voi 
invita consilierii, În ordine alfabetică, la pupitrul din spatele sălii de şedinţă, pe care se află un 

exemplar din Constituţie şi Biblia. Fiecare dintre dumneavoastră va pune mâna stângă atât pe 
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Constitutie, cât şi, dacă este cazul, pe Biblie, va pronunţa cuvântul "Jur", după care va semna 
jurământul de credinţă. Jurământul se poate depune şi fără formulă religioasă. Ne ridicăm pentru 
citirea textului jurământului. 

"Jur să respect constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună credinţă tot ceea ce să În puterile 
şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Botoşani. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!". 

În continuare voi invita consilierii, în ordine alfabetică, pentru depunerea jurământului, 

Domnul Alecsandru Gabriel Augustin - Jur!
 
Domnul Andrei Cosmin Ionuţ - Jur!
 
Domnul Blaga Iulian - Jur!
 
Domnul Boboc Cătălin - Jur!
 
Domnul Bosovici Călin George - Jur!
 
Domnul Botezata Daniel- Jur!
 
Domnul Brânzei Ioan - Jur!
 
Domnişoara Buiuc Andreea - Jur!
 
Domnul Chiru Vasile - Jur!
 
Domnul Diaconu Silvia Carmen -Jur!
 
Domnul Drelciuc Simion - Jur!
 
Domnul Gavrilescu Gheorghe Alberto - Jur!
 
Doamna Lupaşcu Cătălina Camelia - Jur!
 
Domnul Maxim Maricel Corneliu - Jur!
 
Domnul Mihai Ştefan - Jur!
 
Domnul Murariu Marian - Jur!
 
Domnul Octav Paul- Jur!
 
Domnul Oroşanu Marius Leonardo - Jur!
 
Domnul Petruşcă Ady - Jur!
 
Domnul Portariuc Ovidiu Iulian - Jur!
 
Domnul Tincu Mihai - Jur!
 
Domnul Ţurcanu Eugen Cristian - Jur!
 
Doamna Vicol Daniela - Jur!
 

Toţi consilierilor locali validaţi au depus jurământul. 

Domnul preşedinte de şedinţă Ioan Brânzei - ca urmare a depunerii jurământului, 

Consiliul Local al Municipiului Botoşani este legal constituit. 

Fiind supus la vot punctul 3 de pe ordinea de zi cu prezentarea proiectului de hotărăre, 

prin vot deschis, aceasta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenti (23). 

Punctul 4 de pe ordinea de zi - Alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local. 
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Domnul preşedinte de şedinţă Ioan Brânzei - urmează să alegem un preşedinte de 
şedinţă pentru continuarea lucrărilor cu celelalte puncte înscrise în ordinea de zi. Rog propuneri. 

Domn ul consilier Eugen Cristian Ţu rcanu - îmi permit să fac propuneri pentru modul 
de lucru. Conform regulamentului şi precedentelor existente, dar, începând de astăzi, ţinând cont 
de experienţa vastă în administraţie şi a reprezentativităţii, să înceapă domnul Cosmin Andrei, 
ulterior să continuie domnul Alecsandru Gabriel, şi În ordine alfabetică. 

Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei - vă multumesc, domnule Ţurcanu, pentru 
aprecieri şi pentru propuneri, dar nu doresc să fiu preşedinte de şedinţă la următoarea şedinţă de 
consiliu local. 

Domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu - era frumos ca tranzitia să fie făcută de un 
fost membru al consiliului, viceprimar, care cunoaşte toate problemele oraşului. Dacă refuză 

acest lucru, ne întristează. 

Domnul consilier Mibai Tincu - eu sunt de acord cu propunerea domnului Ţurcanu de a 
fi aleşi în ordine alfabetică, cu menţiunea să îl lăsăm pe domnul decan să Îşi epuizeze toate 
etapele, pentru încă două luni. 

Domnul preşedinte de şedinţă Ioan Brânzei - În baza dispozitiilor art.35 alin. CI) din 
Legea administratiei publice locale Of. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi art. 9 din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, 
aprobat prin Ordonata Guvernului nr, 35/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, 
republicată În Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr.123 din 20 februarie 2007, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.I, Domnul consilier Brânzei Ioan se alege " preşedinte" al şedinţelor Consiliului 
Local al Municipiului Botoşani pentru lunile iunie - iulie 2016. 

Art.2. Activitatea de conducere a şedinţei exercitată de domnişoara consilier Buiuc 
Andreea şi domnul consilier Alecsandru Gabriel Augustin, Încetează. 

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre prezentat, acesta este aprobat cu unanimitate de 
voturi a consilierilor prezenti (23). 

Punctul 5 de pe ordinea de zi - Depunereajurământului domnului primar. 

Domnul preşedinte de şedinţă Ioan Brânzei - Permiteţi-mi ca, în conformitate cu 
prevederile art, 31 din Regulamentul aprobat prin Ordonanta nr. 3512002 şi art, 60 din Legea Of. 
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215/200 1, să-l invit pe domnul Flutur Cătălin Mugurel, În faţa Consiliului, pentru a depune 
jurământul (a da citire jurământului). 

Domnul Cătălin Mugurel Flutur - "Jur să respect constituţia şi legile ţării şi să fac cu 
bună credinţă tot ceea ce să În puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului 
Botoşani. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!". 

Domnul preşedinte de şedinţă Ioan Brânzei - Având În vedere că domnul Flutur 
Cătălin - Mugurel a depus jurământul, domnia sa Începe exercitarea mandatului de Primar al 
municipiului Botoşani. 

Punctul 6 al ordinii de zi - alegerea viceprimarilor. 

Domnul preşedinte de şedinţă Ioan Brânzei - Vă rog să faceţi propuneri de candidaturi 
În acest sens, propuneri care să le înscriem pe buletinele de vot. Precizez faptul că, potrivit legii, 
alegerea viceprimarilor se face prin vot secret. Cine face propuneri? 

Domnul consilier Mihai Tincu propune pe domnul Cosmin Andrei.
 
Domnul consilier Mihai Tincu propune pe domnul Marian Murariu.
 

Domnul consilier Daniel Botezatu propune pe doamna Cătălina Lupaşcu. 

Domnul consilier Maricel Maricel Corneliu propune pe domnul Gabriel Alecsandru. 

Au fost propuşi să fie trecuţi În buletinele de vot pentru funcţia de viceprimar 4 consilieri, 
după cum urmează: 

Andrei Cosmin Ionuţ 

Murariu Marian 
Lupaşcu Camelia Cătălina 

Ţurcanu Eugen Cristian 

Domnul secretar Ioan Apostu - am să vă explic procedura de vot pentru alegerea 
viceprimarilor, având În vedere că avem patru propuneri de candidaţi. Potrivit arl. 14 din 
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local Botoşani şi potrivit legii, 
viceprimarii se aleg prin vot secret. Votul secret se exprimă prin utilizarea buletinelor de vot cu 
utilizarea ştampilei pentru exprimarea opţiunii. 

Având În vedere că sunt două funcţii de viceprimar, exprimarea opţiunii se face prin 
aplicarea ştampilei În interiorul a două careuri care reprezintă expresia voinţei dumneavoastră. 

Aplicarea ştampilei În trei sau patru careuri duce la anularea buletinului de vot. 
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Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei - domnule secretar, de asemenea, la art, 14, 
alin. 5, lit. c) scrie foarte clar: "Alte modalităţi la alegerea consiliului". Propun consiliului local 
modalitatea prin tăierea numelui celui care nu este dorit din lista consilierilor propuşi. Vă rog să 

supuneţi la vot propunerea mea. 

Domnul consilier Marius Leonardo Oroşanu - este clar că acest regulament va trebui 
să sufere modificări, inclusiv adaptarea la actuală. Strict referitor la problema În discuţie de la 
art, 14, suntem puşi În situaţia de a alege Între o normă imperativă, care spune clar "se exprimă 

prin utilizarea buletinelor de vot, cu utilizare ştampilei", deci este imperativ, nu e vorba de 
alegeri, nu e vorba de optiune, şi, ulterior, o posibilitate de alegere, o opţiune. Când avem o 
normă imperativă şi o primă normă imperativă în cadrul art, 14, nu putem vorbi de o normă 

imperativă. 

De aceea, din punctul nostru de vedere, aş supune la vot. Propunerea domnului Cosmin 
Andrei este cu depăşirea cadrului legal şi regulamentar. 

Ambele formule sunt uşoare, şi oricare dintre cei 23 de consilieri pot să aplice o şampilă 

sau să taie, nu este problema dacă avem capacitatea să facem una sau cealaltă, dar nu avem 
capacitatea de a negocia o normă imperativă. Putem negocia orice altceva, dar nu normele 
imperative. 

Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei - nu aş vrea să intrăm în discuţii polemice 
despre drept administrativ, dar dumneavoastră spuneşi aici că un aliniat din cadrul articolului 14 
este mai puternic decât alt aliniat, eu vă spun că scrie foarte clar: "Alte modalităţi la alegera 
consiliului". Domnule preşedinte, eu am făcut o propunere, şi vă rog să o supuneţi la vot. 

Fiind supusă la vot propunerea domnului Cosmin Andrei, aceasta este aprobată cu 12 
voturi pentru şi 11 voturi Împotrivă (doamna consilier Cătălina Camel ia Lupaşcu şi domnii 
consilieri Gabriel Augustin Alecsandru, Iulian Blaga, Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, Gheorghe 
Alberto Gavrilescu, Maricel Corneliu Maxim, Ştefan Mihai, Paul Octav, Marius Leonardo 
Oroşanu şi Eugen Cristian Ţureanu). 

Domnul consilier Marius Leonardo Oroşanu - vă rugăm să consemnati nominal 
voturile împotrivă În hotărâre. 

Domnul secretar Ioan Apostu - În procesul verbal. 

Domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu - spuneţi-mi, vă rog, ce culoare are pixul. 
Linia să fie întreruptă, cu ondulări? 

Se ia o pauză pentru completarea buletinelor de vot. 
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Domnul consilier Mihai Tincu - pentru cii am tăcut şi altă dată votul acesta, pentru că 

cei din comisie stau aici şi au un anumit unghi, privire, perspectivă asupra dumneavoastră, se 
propune începerea votului fie din partea de unde stau eu, fie din parte în care stă domnul 
Alecsandru. M-am consultat cu doamna secretară, doamna spune în ordine alfabetică, pentru noi 
este mai convenabil să începem dintr-un loc, şi pentru domnul primar, şi pentru domnul secretar, 
pentru a se şti câte persoane au votat. Buletinul este format din patru nume: Cosmin Andrei, 
Murariu Marian, Cătălina Lupaşcu şi Gabriel Alecsandru. Numele neagreate vor fi tăiate cu 

markerul. Buletinul se împătureşte şi se pune in urnă. 

Se începe procedura de vot. 

Doamna consilier Cătălina Camelia Lupaşcu - domnişoara Buiuc a arătat buletinul de 

vot după ieşirea din cabină. Rog anularea acestuia. 

Domnişoara consilier Andreea Butuc - mi-am exprimat opţiunea de vot în cabină, 

urma să îl împăturesc. 

Doamna consilier Cătălina Camelia Lupaşcu - repet, buletinul a fost arătat. 

Domnul consilier Portariuc Ovidiu Iulian - în cazul în care consideraţi că votul nu a 
fost legal, consemnaţi în procesul-verbal şi faceţi contestatie ulterior. 

Se continuă votarea. 

După încheierea votării, comisia de validare urmează deschide uma şi numără voturile. 

Domnul preşedinte de şedinţă Ioan Brânzei - rog pe domnul consilier Mihai Tincu, 
preşedintele Comisiei de validare, să prezinte rezultatul votului. 

Domnul preşedinte al comisiei de validare, Mihai Tincu - dau citire procesului verbal 

de stabilire al rezultatului votării pentru alegerea viceprimarilor din data de 23 iunie 2016: 
Andrei Cosmin Ionuţ - voturi pentru 12, voturi împotrivă [ 1; 

Murariu Marian - voturi pentru 12, voturi împotrivă 11; 
Lupaşcu Cătălina Camelia - voturi pentru 11, voturi împotrivă 12; 

Alecsandru Gabriel Augustin - voturi pentru 11, voturi împotrivă 11; 

Din total de 23 de voturi, 23 au fost valabil exprimate şi O nule. Având în vedere 
rezultatul votării, precum şi faptul că, potrivit legii, viceprimarii sunt aleşi cu votul secret al 
majorităţii consilierilor, în funcţie sunt declaraţi şi aleşi viceprimari domnii Cosmin Ionuţ Andrei 
şi Marian Murariu. 
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La final, există o nemulţumire a doamnei Lupaşcu, care a spus că voturile au fost arătate 

către consilierii PSD la ieşirea din cabina de vot. Eu îi Înţeleg nemulţumirea, votul a fost unul 
politic, aşa cum şi la dumneavoastră funcţionează unitatea, funcţionează câteodată şi la PSD. 

Felicit Viceprimarii, felicit, În primul rând, pe domnul primar, rog să se Înţeleagă, să 

lucreze În echipă, să ne facă să ne simţim mai puţin nervoşi faţă de mandatul trecut, chiar dacă 

liderii sunt cei care sunt şi ne cunoaştem, dar a propmis colegul meu că va fi şi va trece prin 
tratament medicamentos pentru a avea un comportament biunivoc, şi cu aceasta Închidem 
capitolul viceprimari. 

Domnul preşedinte de şedinţă Ioan Brânzei - felicităm Încă o dată viceprimarii aleşi, 

sperăm să fie o colaborare bună cu consiliul şi cu actualul primar. 
Proiectul de hotărâre pentru alegerea viceprimarilor: În baza dispoziţiilor art, 57 alin. (1), 

(3) şi (7) din Legea administraţiei publice locale DT. 2 J5/ 2001 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, art. Il din Regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare a 
consiliilor locale aprobat prin Ordonanta Guvernului nr. 35/2002, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată 

În Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr.123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
hotărăşte: 

Art. 1 Se aleg În funcţiile de viceprimari ai municipiului Botoşani, domnii consilieri: 
- Andrei Cosmin Ionuţ, 

- Murariu Marian. 
Art.2 În conformitate cu art. 57 din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 

completări le ulterioare, viceprimarii aleşi potrivit art. 1 işi păstrează statutul de consilier local, 
fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut. 

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat 12 voturi pentru, 1 vot 
împotrivă şi 9 abtineri -lipseşte din sală la momentul votării domnul consilier Marius Leonardo 
Oroşanu. 

Punctul 7 al ordinii de zi - Alegerea comisiilor de specialitate în principalele domenii 
de activitate. 

Domnul preşedinte de şedinţă Ioan Brânzei - În conformitate cu prevederile art. 15 din 
Ordonanta nr. 35/2002 şi art, 54 din Legea DT. 215/2001, Consiliul poate alege din rândul 
membrilor săi, pe durata mandatului, comisii pentru următoarele domenii de specialitate: 

1.	 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, administrarea 
patrimoniului municipiului; 
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2.	 Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia 

mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură; 

3.	 Comisia pentru industrie locală, servicii publice şi comerţ; 

4.	 Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, tineret, sport, turism, 
agrement şi relaţii externe şi mass - media; 

5.	 Comisia pentru muncă şi protecţie socială, administraţie locală, probleme juridice, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, culte şi 

minorităţi. 

Vă consult dacă sunteti de acord cu numărul de 5 comisii având denumirile enunţate: 

Cine este pentru? 
Cine este împotrivă? 

Cine se abţine? 

Din totalul de 23 consilieri prezenţi, 23 au votat pentru. 

Domnul consilier Mihai Tiocu - în unna unei discuţii cu domnul Ţurcanu, cete două 

grupuri au convenit ca aceste comisii să aibă următoarea componentă: comisia I: 3 PSD, 2 PNL, 
comisia 2: 3 PSD, 2 PNL, comisia 3: 2 PSD, 3 PNL; comisia 4: 3 PSD, 2 PNL, comisia 5: 2 
PSD, 3 PNL. 

Din partea PSD, la comisia 1: Portariuc Ovidiu, Brânzei Ioan, Tincu Mihai, ta comisia 2: 
Murariu Marian, Petruşcă Ady, Tincu Mihai, la comisia 3: Bosovici Călin, Drelciuc Simion, la 
comisia 4: Vicol Daniela, Diaconu Silvia, Buiuc Andreea şi la comisia 5: Cosmin Andrei şi 

Chiru Vasile. 

Domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu - propunerile grupului PNL sunt 
următoarele: comisia 1: Ţurcanu Eugen, Maxim Maricel, comisia 2: Alecsandru Gabriel, Boboc 
Cătălin, comisia 3: Mihai Ştefan, Gavrilescu Alberto, Boboc Cătălin, comisia 4: Octav Paul, 
Botezatu Daniel şi comisia 5: Oroşanu Marius, Lupaşcu Cătălina şi Blaga Iulian, 

Fiind supusă la vot componenţa prezentată, aceasta a fost aprobată cu unanimitate de 
voturi a consilierilor prezenţi. 

Domnul preşedinte de şedinţă Ioan Brânzei dă citire textului proiectului de hotărâre: 

"în baza dispoziţiilor art.54 din Legea administraţiei publice locale nr.21512001 

republicată, cu modificările şi completări le ulterioare şi art. 15-18 din Regulamentul cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 3512002, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul art. 45 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr.21512001, 

republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.l23 din 20 februarie 2007, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
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hotărăşte: 

Art. 1 Se organizează 5 comisii de specialitate în componenţa şi în domeniile de 

activitate prevăzute în anexa la prezenta hotărâre. 

Art, 2 În prima şedinţă, comisiile îşi aleg un preşedinte şi un secretar. 

Art. 3 Comisiile organizate potrivit art. I vor exercita atribuţiile stabilite de lege şi 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local." 

Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu.
 
Cine este pentru?
 
Cine este împotrivă?
 

Cine se abţine?
 

Din totalul de 23 consilieri, 23 au votat pentru, motiv pentru care proiectul de hotărâre a 
fost aprobat. 

Domnul preşedinte de şedinţă Ioan Brânzei - încă o dată, felicităm pe domnul Primar, 
domnii viceprimari şi spunem că noi, consilierii vom avea o colaborare bună cu executivul. 

Epuizându-se materialele din ordinea de zi şi timpul alocat şedinţei de astăzi, domnul 
preşedinte de şedinţă - consilier Ioan Brânzei - declară lucrările şedinţei de constituire închise. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

SECRETAR.
 

Ioan Apostu
 

Redactat şi dactilografiat,
 
Alina Ecaterina Manolache
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