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încheiat în cadrul şedinţei de îndată a Consiliului Local al 
Municipiului Botoşani din data de 28 septembrie 2016 

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul local al municipiului 
Botoşani a fost convocat în şedinţă de îndată, în data de 28 septembrie 2016, orele 13,00, în sala de 
şedinţe a Primăriei municipiului Botoşani, cu următoarea ordine de zi: 

"1. Desemnarea a doi reprezentanţi din partea Consiliului Local care să facă parte din 
Comisia de concurs pentru ocuparea posturilor de director şi director adjunct în instituţiile 

de învăţământ preuniversitar din Municipiul Botoşani." 

la solicitarea unui număr de II consilieri locali, Cosmin Ionuţ Andrei, Călin George 
Bosovici, Ioan Brânzei, Buiuc Andreea, Vasile Chiru, Silvia Carrnen Diaconu, Marian Murariu, 
Ovidiu Iulian Portariuc, Mihail Gabriel Tanasă, Mihai Tincu şi Daniela Vicol, prin adresa nr. 
591/28.09.2016. 

La lucrările şedinţei participă un număr de 21 consilieri locali în funcţie, lipsind domnii 
consilieri Andrei Amos şi Eugen Cristian Ţurcanu. 

Ordinea de zi a şedinţei a fost adusă la cunoştinţă publică prin anunţ la avizierul Primăriei. 

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

Doamna consilier Daniela Vicol -Ia primul punct, numirea în comisiile de concurs pentru 
ocuparea posturilor de director şi director adjunct în instituţiile de învăţământ preuniversitar din 
Municipiul Botoşani a reprezentanţilor Consiliului Local a Municipiului Botoşani, conform anexei, 
care face parte integrantă din prezenta dispoziţie. Iar la al doilea punct, Primarul municipiului 
Botoşani, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Consiliul Local, conform metodologiei de concurs, va trebui să delege doi reprezentanţi care 
vor face parte din comisia de concurs a directorilor. Există proiectul de hotărâre. 

Domnul preşedinte de şedinţă Gabriel Augustin Alecsandru - eu am văzut la rnapă doar 
convocatorul, nu am văzut şi un proiect de hotărâre. 

Domnul Secretar Ioan Apostu - în primul rând, ar trebui să intrăm în regulile şi procedura 
unei şedinţe de consiliu local, în sensul că ar trebui să aprobărn ordinea de zi, şi am să vă rog, 
domnule preşedinte, aveţi aici proiectul de hotărâre, să aprobăm ordinea de zi, şi, după aceea să ne 
spună. 



Proces verbal şedinţă de Îndată Consiliu Local Botoşani 

din data de 28 septembrie 2016 

Fiind supusă la vot ordinea de zi, aceasta este aprobată cu 17 voturi pentru şi 4 voturi 
împotrivă (doamna consilier Cătălina Camelia Lupaşcu şi domnii consilieri Gabriel Augustin 
Alecsandru, Cătălin Boboc şi Mihai Ştefan). 

Punctul 1 de pe ordinea de zi - Desemnarea a doi reprezentanţi din partea Consiliului 
Local care să facă parte din Comisia de concurs pentru ocuparea posturilor de director şi director 
adjunct În instituţiile de Învăţământ preuniversitar din Municipiul Botoşani. 

Domnul Secretar Ioan Apostu - hotărârea, normal, ar trebui să poarte un aviz de legalitate 
din partea mea. Mi-aţi prezentat-o în acest moment, nu am avut timp să o studiez, înţeleg prin ceea 
ce-mi spuneţi ce doriţi. Vă referiţi la Ordinul nr. 5080 care stabileşte componenţa acestor comisii. 
Pentru că am citit acest ordin, vreau să vă spun că, în ceea ce priveşte componenţa comisiilor de 
concurs pentru funcţiile de director, ordinul face trimitere la reprezentanţii autorităţilor 

administraţiei publice locale, nu la reprezentanţii Consiliului Local. La nivel de municipiu 
Botoşani, avem două autorităţi ale administraţiei publice locale. Consiliul Local şi Primarul. 

Din punctul meu de vedere, numirea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local ca membri în 
această comisie de concurs este nelegală, întrucât se face cu încălcarea competenţei materiale a 
Primarului de a-şi desemna reprezentantul în comisia de concurs. Sunt obligat să vă atrag atenţia 

asupra acestui viciu de legalitate pe care îl înţeleg din ceea .ce aţi exprimat dumneavoastră la 
începutul şedinţei. 

Domnul consilier Mihai Tincu - dumneavoastră aveţi dreptate vis-a-vis de autoritatea 
publică, numai că aceasta are două componente: componenta decizională, care înseamnă Consiliul 
Local, şi componenta executivă, care Înseamnă Primarul şi Primăria, părerea noastră. 

Domnul preşedinte de şedinţă Gabriel Augustin Alecsandru - deci să înţeleg că vreţi 

desemnaţi doi reprezentanţi pentru fiecare. Bine. Propuneţi. 

Doamna consilier Daniela Vicol - dacă îmi permiteţi, aş propune pe doamna Silvia 
Diaconu şi pe domnul Brânzei Ioan în comisia de concurs, la toate unităţile, la toate cele 30 de 
unităţi din municipiul Botoşani aceeaşi reprezentanţi. Ne-am gândit la acest lucru deoarece deja, din 
fiecare unitate vin doi profesori, în total vor fi 60 de profesori, iar cu alţii 60 pe care i-am propune 
ar face comisiile de concurs să aibă 120 de membri, ceea ce înseamnă mult mai mult decât postul de 
director. Mi se pare firesc să fie doi reprezentanţi care să facă parte din toate comisiile de concurs. 
Asta este propunerea mea. 

Domnul consilier Marius Leonardo Oroşanu - tehnic, se poate, pentru că se ţine Într-un 
singur loc, se schimbă doar comisiile pentru fiecare şcoală, nu asta este o problemă. Problema 
importantă şi care deja creează o problemă mare imaginii Consiliului Local este că facem harcea
parcea nu numai procedurile noastre, facem harcea-parcea ş: din lege. Este cel puţin lipsit de fair
play sa stăm să discutăm fără să avem în faţă, înţeleg de îndată, înţeleg orice variantă din asta, dar 
să nu avem în faţă, noi, consilierii locali proiectul hotărârii şi anexa respectivă, dacă e cu anexă, mi 
se pare o desconsiderare a noastră, a fiecărui consilier local. 

Puteam să o punem la orele 14, să se multiplice, să fie, nu să votăm ceva care nu avem în 
faţă, nu este profesional acest aspect. În al doilea rând, din punct de vedere al legalităţii, este foarte 
clar acest aspect, atunci când sunt două autorităţi şi se foloseşte pluralul în lege, deci doi 
reprezentanţi ai autorităţilor, este clar atunci, din punct de vedere al legiuitorului, ambele autorităţi 
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trebuie să îşi desemneze reprezentanţii. Din acest punct de vedere, categoric este o problemă de 
legalitate dacă noi, Consiliul Local, vom desemna câte doi reprezentanţi ai Consiliului Local în 
aceste comisii. 

În al treilea rând, astăzi este ultima zi în care se pot completa aceste comisii de concurs, ori, 
din punct de vedere al unei hotărâri de consiliu local care trebuie să urmeze toată procedura până 

când este efectiv semnată, aprobată, trecută prin Prefectură şi să intre în aplicare, sub nicio formă nu 
putem să dăm şcolilor, pentru că de la şcoală trebuie să meargă la inspectorat comisia, nu poate să 

ajungă la şcoală hotărârea de consiliu local trecută prin toate etapele ei legale şi să ajungă astăzi în 
şcoală şi tot astăzi la inspectoratul şcolar. 

Practic, prin această metodă aleasă de dumneavoastră, suntem puşi în situaţia să blocăm sau 
să încălcărn legea. De aceea, cred că era mai bine pentru toată lumea dacă existau discuţii între 
reprezentanţii celor două partide şi să se ajungă la desemnarea, deci, prin Dispoziţia Primarului, 
pentru că ar respecta legalitatea, desemnarea reprezentanţilor, şi consilieri locali, pe de o parte, şi 

reprezentanţi ai Primarului, ca autoritate publică locală, şi atunci putem debloca situatia, şi astăzi să 

ajungă în şcoli, astăzi să ajungă la inspectorat. 

Domnul consilier Daniel Botezatu - Comisia de educaţie, cultură, ştiinţă, nu are 
preşedenţia noastră, trebuia să fim convocaţi, nu eu fac convocarea comisiei. 

Domnul preşedinte de şedinţă Gabriel Augustin Alecsandru - solicitările de la şcoală au 
venit abia zilele astea de la unităţile de învăţământ. 

Doamna consilier Cătălina Cam elia Lupaşcu - stimaţi colegi ai Partidului Social 
Democrat, înţeleg că astăzi faceţi un ultim demers pentru a bloca ceea ce înseamnă un pas important 
în reforma adevărată a educaţiei şi anume eliminarea politicului din decizia şcolii. Faceţi acest lucru 
probabil la solicitarea conducerii dumneavoastră, având în vedere că acest demers a fost început de 
doamna Ecaterina Andronescu în mass-media centrală de foarte mult timp. 

Dumneavoastră vă doriţi să blocaţi acest concurs? Spuneţi, vă rog frumos, cadrelor didactice 
care se înscriu la concurs că asta este dorinţa dumneavoastră, sau, poate, cealaltă, de fapt, să 

politizaţi excesiv tot ceea ce înseamnă învăţământ. Aveţi inspector şcolar general, aveţi inspectori 
de specialitate, lăsaţi şcoala directorilor care sunt profesionişti în management, e ultima şansă 

pentru a ajuta învăţământul românesc. Aveţi suficient inspectoratele şcolare cu inspectorii şcolari 

care, în această perioadă, se ocupă de cu totul altceva. 

Doamna consilier Daniela Vicol- Primăria este executiv, Consiliul Local este... 

Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei - stimaţi colegi, noi astăzi nu dorim o încălcare a 
legii, dimpotrivă, dorim să respectăm Ordinul de ministru, prin care trebuia să desernnăm 

persoanele pentru a participa în aceste comisii, pentru că aşa a fost stabilit legal, iar blocare 
concursurilor ar fi însemnat tocmai neparticiparea la vot, tocmai să nu fi desemnat aceste persoane 
care trebuie să facă parte din comisiile de concurs, aşa cum -este legea, aşa cum este trecut în lege, 
deci nu facem decât să desemnăm, 

Că am ajuns noi să facem o şedinţă de îndată, tocmai pentru a respecta cerinţele legii. Iar 
dacă vorbim de depolitizare, nu cred că ar fi această înverşunare. Aţi fi votat, aveţi majoritate, nu 
aveţi, cum s-a decis, aţi fi respectat, fără prea multă tevatură. 

Tocmai, ceea ce spuneţi dumneavoastră reprezintă o ipocrizie când vă luptaţi foarte tare cu 
argumente de genul aviz de legalitate, semnătură, anexa nu are virgulă şi alte aspecte. Dacă acesta 
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este un motiv, mai stăm 5 minute, multiplicăm. Proiectul este aşa cum vi l-a citit domnul preşedinte, 

foarte simplu, cu trei rânduri. Dacă vreţi să Îl vedeţi negru pe alb, putem să facem şi acest lucru. 

Domnul preşedinte de şedinţă Gabriel Augnstin Alecsandru - pentru a se Înţelege foarte 
bine, o să îi mai dau o dată cuvântul domnului secretar, să explice exact ce Înseamnă autoritate 
publică locală. 

Domnul Secretar Ioan Apostu - domnilor, aici nu avem loc de interpretări, eu vă trimit la 
Constituţie: Constituţia, la capitolul Administraţie Publică Locală consacră, la nivel de municipii, 
oraşe şi comune, drept autorităţi ale administraţiei publice locale consiliile locale şi primarul. 

Şi spune clar Constituţia: consiliile locale, ca autoritate deliberativă, şi primarul, ca 
autoritate executivă. Atât timp cât Ordinul ministrului Îmi vorbeşte la plural Înseamnă că ambele 
autorităţi trebuie să aibă desemnaţi reprezentanţi în aceste comisii de concurs. Vreau să vă atrag 
atenţia: În condiţiile În care veţi numi doi reprezentanţi, eu nu voi contrasemna hotărârea şi voi face 
observaţie de legalitate În adresa pe care o voi Înainta Prefectului. 

Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei - vreau să mai spun 30 de secunde ceva de ordin 
tehnic, nu de altă natură: dacă era făcută desemnarea din partea domnului Primar, ca autoritate 
publică locală, dispoziţia trebuia să fie În acest moment publicată pe site-ul Primăriei. Conform 
Legii nr. 215/2001, dispoziţia trebuia publicată, desemnarea să fie făcută. Dacă nu a fost făcută, 

putem să luăm noi iniţiativa, cealaltă autoritate publică locală, să desemnăm amândoi membri, 
tocmai pentru a nu bloca acest concurs? 

Domnul preşedinte de şedinţă Gabriel Angustin Alecsandrn - dar nu a expirat termenul, 
astăzi este termenul, este ora 13,00. 

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre cu propunerile înaintate, acesta este aprobat cu 12 
voturi pentru şi 9 voturi Împotrivă (doamna consilier Cătălina Camelia Lupaşcu şi domnii consilieri 
Gabriel Augustin Alecsandru, Iulian Blaga, Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, Maricel Maxim, 
Ştefan Mihai, Paul Octav şi Marius Leonardo Oroşanu). 

Epuizându-se materialele din ordinea de zi şi timpul alocat şedinţei de astăzi, domnul 
preşedinte de şedinţă - consilier Gabriel Augustin Alecsandru - declară lucrările şedinţei de îndată, 

Închise. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Consilier, SECRETAR, 

Gabriel Augustin Alecsandru Ioan Apostn 
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