ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
MUNICIPIUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL
PROCES – VERBAL
încheiat în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local al
Municipiului Botoşani din data de 06 noiembrie 2020
Prin dispoziția nr. 1041 din 02.11.2020, Primarul Municipiului Botoşani a convocat de
îndată Consiliul Local în şedinţă extraordinară pentru data de 06 noiembrie 2020, ora 1000, la
Casa de Cultură a Sindicatelor Botoșani.
Dispoziţia nr. 1041 din 02.11.2020 este anexată la dosarul şedinţei.
Ordinea de zi a şedinței a fost adusă la cunoştinţă publică prin anunţ la avizierul Primăriei
şi pe site-ul propriu.
Invitaţiile la şedinţă s-au făcut atât în scris, cât şi prin contactarea telefonică a
consilierilor.
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. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al
municipiului Botoșani pentru lunile noiembrie și decembrie 2020.
2. Depunere jurământ de către supleanții în alegerile locale din 27 septembrie 2020 pentru
Consiliul Local al municipiului Botoșani ale căror mandate au fost validate prin
Încheierea din 29 octombrie 2020 dată de Judecătoria Botoșani în dosarul nr.
11212/113/2020.
3. Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate în principalele domenii
de activitate, precum și stabilirea componenței comisiilor de specialitate.
Şedinţa este legal constituită.
La lucrările şedinţei participă 18 consilieri locali în funcţie, precum și cei 5 supleanți ale
căror mandate au fost validate de judecătorie. Domnul Maricel Corneliu Maxim participă la
ședință prin videoconferință, având în vedere adresa DSP Botoșani.

Proces verbal şedinţă extraordinară Consiliu Local Botoşani
din data de 06 noiembrie 2020, ora 10.00

Punctul 1 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de
şedinţă al Consiliului Local al municipiului Botoșani pentru lunile noiembrie și decembrie 2020.
Domnul Secretar general Ioan Apostu – ne aflăm astăzi la convocarea primei ședințe a
Consiliului Local Botoșani, după ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al
municipiului Botoșani. Vă fac cunoscut faptul că prin Ordin al Prefectului Județului Botoșani, sa constatat că în data de 27 octombrie 2020, Consiliul Local al municipiului Botoșani a fost legal
constituit în componența a 18 membri din cei 23, stabiliți conform legii.
Între timp, am procedat la transmiterea propunerilor către Judecătoria Botoșani, care, prin
încheiere, la data de 29 octombrie, în dosarul 11212/193/2020, a procedat la validarea
mandatelor primilor supleanți în alegerile locale pentru Consiliul Local al municipiului Botoșani.
Ședința de astăzi își propune să rezolve câteva probleme organizatorice, care să permită
derularea procedurilor administrative de funcționare a Consiliului Local al municipiului
Botoșani. De aceea, pentru început, înainte de a aproba ordinea de zi, vă rog să faceți propuneri
pentru alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local pentru lunile noiembrie și
decembrie.
Domnul consilier Bogdan-Ciprian Buhăianu – îl propun pe domnul Călin George
Bosovici, din partea grupului PSD.
Domnul Secretar general Ioan Apostu – dacă nu mai sunt alte propuneri, vă rog să
trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Cu unanimitate de voturi, domnul Bosovici Călin este ales președinte al ședințelor de
consiliu local pentru lunile noiembrie și decembrie și îi predau conducerea lucrărilor.
Fiind supusă la vot ordinea de zi, aceasta este aprobată cu unanimitate de voturi a
consilierilor prezenți.
Punctul 2 de pe ordinea de zi – Depunerea jurământului de către consilierii declaraţi
aleşi, ale căror mandate au fost validate de judecătorie.
Domnul președinte de ședință Călin George Bosovici – o invităm pe doamna doamna
Diaconu Silvia Carmen să depună jurământul.
Doamna Diaconu Silvia Carmen – Subsemnata Diaconu Silvia Carmen, consilier local
al Consiliului Local Botoşani, în conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind aprobarea Codului administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, depun în faţa Consiliului Local următorul jurământ:
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„Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în
puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Botoşani. Aşa să îmi ajute
Dumnezeu!”.
Domnul președinte de ședință Călin George Bosovici – depune jurământul doamna
Macovei Ada-Alexandrina.
Doamna Macovei Ada-Alexandrina – Subsemnata Macovei Ada-Alexandrina, consilier
local al Consiliului Local Botoşani, în conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind aprobarea Codului administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare, depun în faţa Consiliului Local următorul jurământ:
„Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în
puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Botoşani. Aşa să îmi ajute
Dumnezeu!”.
Domnul președinte de ședință Călin George Bosovici – îl invit pe domnul Maxim
Maricel-Corneliu, din câte am înțeles, el este online, este o situație nouă, cum procedăm cu
domnul Maxim?
Domnul Secretar general Ioan Apostu – avem un cadru legal, Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 150/2020, care permite, pentru consilierii care se află în situație de izolare, să
depună jurământul online, jurământul urmând a fi semnat în prima ședință la care consilierul în
cauză poate participa fizic. Așadar, îl invităm pe domnul Maxim să depună jurământul online,
avem stabilită legătura cu dumnealui.
Domnul Maxim Maricel-Corneliu – Subsemnatul Maxim Maricel-Corneliu, consilier
local al Consiliului Local Botoşani, în conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind aprobarea Codului administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare, depun în faţa Consiliului Local următorul jurământ:
„Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în
puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Botoşani. Aşa să îmi ajute
Dumnezeu!”.
Domnul președinte de ședință Călin George Bosovici – depune jurământul domnul
Rogojinschi Marius-Petru.
Domnul Rogojinschi Marius-Petru – Subsemnatul Rogojinschi Marius-Petru, consilier
local al Consiliului Local Botoşani, în conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind aprobarea Codului administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare, depun în faţa Consiliului Local următorul jurământ:
3

Proces verbal şedinţă extraordinară Consiliu Local Botoşani
din data de 06 noiembrie 2020, ora 10.00

„Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în
puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Botoşani. Aşa să îmi ajute
Dumnezeu!”.
Domnul președinte de ședință Călin George Bosovici – depune jurământul domnul
Taielup Petru.
Domnul Taielup Petru – Subsemnatul Taielup Petru, consilier local al Consiliului Local
Botoşani, în conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind aprobarea Codului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
depun în faţa Consiliului Local următorul jurământ:
„Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în
puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Botoşani. Aşa să îmi ajute
Dumnezeu!”.
Punctul 3 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de
specialitate în principalele domenii de activitate, precum și stabilirea componenței comisiilor de
specialitate.
Domnul președinte de ședință Călin George Bosovici – pentru o mai bună organizare,
aștept propuneri, vă rog. Facem o pauză de 10 minute pentru consultări.
După terminare pauzei, se dă cuvântul domnilor consilieri pentru discuții.
Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu – în primul rând, vreau să vă anunț că
domnul consilier Toma a aderat la grupul PSD, având, astfel, în acest moment, noi, ca și grup
PSD, majoritatea în Consiliul Local. A doua chestiune, vreau să vă propun propunerile PSD
pentru cele cinci comisii:
- Comisia nr. 1: Buhăianu Bogdan, Bosovici Călin, Lăzăruc Dana;
- Comisia nr. 2: Marian Murariu,Buhăianu Bogdan, Tănasă Gabriel;
- Comisia nr. 3: Diaconu Silvia, Taielup Petru;
- Comisia nr. 4: Lăzăruc Dana, Vicol Daniela, Rogojinschi Marius;
- Comisia nr. 5: Buliga Marius, Magdalena Mircea și Toma Liviu.
Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu – în primul rând, doresc să atrag atenția
unor prevederi legale, sunt prevederi din Codul administrativ, cât și din Regulamentul de
organizare și funcționare al Consiliului Local. Citez: „numărul membrilor fiecărei comisii și
modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri, precum și componența
nominală a acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, cu respectarea configurației
politice de la ultimele alegeri”. De asemenea, „numărul locurilor ce revine fiecărui grup de
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consilieri în fiecare din comisiile de specialitate, se stabilește de către Consiliul Local, cu
respectarea configurației politice de la alegeri. Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face
de fiecare grup de consilieri”.
Având în vedere rezultatul alegerilor, în care PSD are un număr de 11 mandate, PNL 9
mandate, USR, 2 și Pro România, 1 mandat, Sunt 25 de locul în cele 5 comisii, prin regula de 3
simplă: pentru a respecta proporționalitatea, rezultă un număr de: PSD 12 mandate, 12 locuri în
comisiile de specialitate, 25:23*11, PNL 10, 25:23*9, USR,2 și Pro România, 1, pe același
criteriu. În aceste condiții, pentru a respecta prevederile legale, este clar că numărul total de
locuri alocat consilierilor PSD în aceste comisii nu poate fi mai mare de 12, și nu 13, conform
propunerii înaintate, PNL 10, USR, 2, PRO România, 1.
Nu se poate trece la nominalizarea persoanelor înainte de a se stabili structura pentru
fiecare din ele. Trebuie să înțelegem foarte clar, și, de aceea, am mai citit o dată prevederile
legale, inclusiv numărul de locuri ce revine fiecărui grup de consilieri în fiecare comisie se
stabilește respectând configurația politică. Practic, PSD-ul are 11 consilieri, nu are, deci,
majoritate, nu poate avea sub nicio formă majoritatea, deci să aibă majoritatea în trei comisii din
cinci, nu respectă prevederea legală, și, de aceea, pe același calcul și pe același raționament pe
care l-am făcut, împărțirea corectă a numărului de mandate pe care noi o propunem, înainte de a
trece la orice nominalizare, este ca PSD să aibă câte doi consilieri în trei comisii, respectiv trei
consilieri în două comisii, asta înseamnă un total de 12 consilieri, PNL, câte doi consilieri în
fiecare din cele cinci comisii, asta înseamnă un total de 10 consilieri, USR-ul, câte un consilier în
două comisii, doi consilieri, și PRO România 1 consilier într-o comisie. Astfel se respectă,
practic, toate condițiile din lege și din regulamentul nostru propriu,
Dacă nu se respectă așa, cel puțin noi nu vrem să începem acest mandat cu o încălcare de
prevederi legale și regulamentare și, de aceea, nu vom face nominalizări pentru comisii de
specialitate, urmând ca acest punct să rămână, să se discute într-o ședință viitoare, după ce au
loc, cu adevărat, negocieri între grupurile politice.
Domnul președinte de ședință Călin George Bosovici – grupul de consilieri USR are
de făcut propuneri?
Domnișoara consilier Raluca Ștefania Curelariu – așteptăm finalizarea deciziilor, din
acest punct de vedere, cu numărul de consilieri pentru fiecare comisie, să facă propuneri, după
care le vom face și noi.
Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei – ceea ce a transmis domnul Oroșanu, din
punctul meu de vedere, nu este corect, pentru că așa după cum a spus dumnealui,
proporționalitatea trebuie respectată în cadrul fiecărei comisii. Domnul consilier Buhăianu a
transmis că grupul PSD, împreună cu domnul Toma dela Partidul Pro România și ALDE, au
majoritate, ceea ce înseamnă că, din 5 consilieri, așa cum prevede Regulamentul Consiliului
Local, înseamnă o nominalizare pentru 3 poziții. A fost făcută, înțeleg, această nominalizare
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pentru 3 poziții, mai mult, s-a cedat majoritatea unei comisii către ceilalți consilieri locali, care
reprezintă mai puțin de 50%+1. Dacă poate domnul Secretar să ne lămurească în acest aspect,
pentru a depăși momentul acesta...
Domnul Secretar general Ioan Apostu – am ajuns la o problemă matematică, din
punctul meu de vedere. Ce îmi este foarte clar este că trebuie respectată configurația politică
rezultată din alegeri. Acum, văd că se aplică două axiome aici. Până la urmă, o să trebuiască să
alegeți prin vot care dintre cele două variante este cea corectă. Discuțiile de aici sunt politice și
nu au legătură cu activitatea mea ca jurist. Așa, aș putea să interpretez, da, se aplică această
majoritate în cadrul fiecărei comisii, se aplică la trei din cele cinci comisii,nu pot să îmi explic
aceste lucruri atât timp cât legea nu prevede.
Cred că tot dumneavoastră trebuie să decideți cum veți aplica această prevedere legală la
situația noastră concretă. o cale de ieșire din impas ar putea fi și reducerea numărului de membri
al unei comisii, să ajungem, de exemplu,la 23, o comisie să fie formată doar din trei,și atunci
repartizarea mi se pare mult mai simplă.
Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu – într-adevăr, matematica e matematică,
domnul Primar a spus că,prin alianța cu Pro România, există o majoritate și trebuie respectată ca
atare. Departe de noi să nu respectăm acest lucru, dar nu schimbă cu nimic ceea ce am spus eu,
de ce, haideți să vedem pe calculul care l-am spus eu: împreună cu Pro România, aveți 12, noi,
să spunem, împreună cu USR, sunt 11. pe împărțirea pe care v-am propus-o,în care aveți 2
comisii cu câte 3 reprezentanți, deci două majorități de comisii, plus 1 comisie cu 2 reprezentanți
și Pro România, al treilea, deci aveți majoritate în trei comisii. Deci, în final, pe calculul acesta,
aveți, în final, 3 comisii în care sunteți majoritari, cu cele 12 voturi, noi avem două comisii, cu
cele 11 voturi. Se respectă exact proporționalitatea. PSD-ul are trei comisii la care este majoritar,
plus o comisie, la care vine și domnul Toma, deci sunt patru comisii în care sunteți majoritar,
față de una, la care rămâne PNL plus USR, deci PNL plus USR sunt 11, PSD sunt 11, să îl lăsăm
pe domnul Toma deoparte, deocamdată, el va fi majoritar, așa cum este și în Consiliul Local, va
asigura majoritatea într-o comisie, oricare ar fi ea, și rămâne PSD cu PNL plus USR să aibă un
număr egal, și de locuri în comisie, și de majorități în comisie. Ori acest lucru nu se poate, decât,
probabil, cum am spus eu, 11=11.
Dacă 11=11, atunci două comisii majoritare=două comisii majoritare, a cincea rămâne cu
domnul Toma, iar, ca număr de mandate, 12=12, ca număr de locuri în comisie, e matematic.
Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei – o singură întrebare am: cum respectați
proporționalitatea pentru Partidul USR, e obligat să fie în aceeași comisie, sau trebuie să fie în
comisii separate? Pentru că dumnealor reprezintă un procent care trebuie respectat în Consiliul
Local.
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Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu – da, categoric, și de aceea s-a făcut
această împărțire, conform opțiunii lor. Dar, după ce am stabilit principiul ca atare, după aceea se
trece la nominalizări și la toate celelalte, dar, categoric, nu USR-ul este problema, pentru că
acolo a fost destul de clară nominalizarea.
Domnișoara consilier Raluca Ștefania Curelariu – în primul rând, vreau să fie foarte
clar că cei doi consilieri ai USR Plus nu se asociază nici unui grup de consilieri, nici ai PSDului, nici ai PNL-ului, asta vreau să fie foarte clar. În al doilea rând, țin să le dau dreptate
colegilor de la PNL, atât timp cât grupul de consilieri format din colegii de la PSD și de la Pro
România au 12 voturi din 23, este absolut normal să aibă majoritatea în trei comisii, pentru că nu
vorbim de o majoritate covârșitoare, vorbim de o majoritate la un vot, drept pentru care suntem
de acord cu respectarea proporției de 3 comisii în care să aibă majoritate colegii de la PSD, iar
două să rămână colegilor de la PNL.
Domnul președinte de ședință Călin George Bosovici – domnule Oroșanu,faceți
propuneri? Ca să putem trece la vot.
Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu – categoric nu, pentru că nu s-au ocupat
celelalte înainte.
Domnul Secretar general Ioan Apostu – domnul Oroșanu are dreptate când spune că
„numărul locurilor care revine fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenți,în fiecare
comisie, se stabilește de către Consiliul Local. Are dreptate că întâi trebuie stabilit acest lucru și
după aceea trebuie trecut la nominalizări.
Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu – noi am făcut un anunț, cu acordul
domnului Toma și cu acordul Pro România, suntem grup majoritar, Pro România și PSD,
înseamnă 12. Am înțeles că nu aveți majoritate, nu aveți grup comun, USR plus PNL, nu? Păi
cum, la dumneavoastră este 11=11, din moment ce nu vă constituiți într-un grup? Noi, 11+1,
suntem 12, dumneavoastră, 9+2, sunteți 11, 11 nu este egal cu 12, eu așa Știu. La dumneavoastră
există 9+2? Eu vă dau tot un exemplu, pe aceeași logică ca a dumneavoastră.
Domnul președinte de ședință Călin George Bosovici – 5 minute pauză.
După încheierea pauzei, se continuă discuțiile ședinței.
Domnul președinte de ședință Călin George Bosovici – stimați consilieri de la PNL, la
comisii mai sunt încă nouă locuri libere care respectă configurația politică,vă invităm să faceți
propuneri.
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Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu – numărul membrilor comisiilor se
stabilește prin hotărârea consiliului local astăzi,deci revin la propunerea făcută, și, eventual, să o
supuneți la vot, una din cele cinci comisii sa fie din trei membri,să împărțim, după aceea, fiecare
consilier, un loc în comisie.
Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei – domnule consilier, dacă îmi permiteți, nu
putem modifica ad-hoc componența comisiilor din consiliul local, așa cum spune regulamentul,
pentru căavem nevoie de un proiect de hotărâre. Ceea ce propuneți dumneavoastră reprezintă o
soluție care poate fi contestată și nu are aspecte de legalitate. Avem în Regulamentul consiliului
local numărul de membri dintr-o comisie de specialitate.
Domnul Secretar general Ioan Apostu – poate fi amendat acest proiect de hotărâre, se
poate stabili numărul de membri.
Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu – cedăm comisia 3, avem doar doi oameni
în comisia 3, noi am făcut propunerile oficiale, așteptăm ca și celelalte grupuri să facă propuneri.
Avem majoritate, când ai majoritate,mergi pe majoritate în fiecare comisie. Suntem grup,
conform Codului administrativ, articolul 208, suntem grup constituit.
Doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu – este o înțelegere verbală între două
grupuri politice, atât.
Domnul Secretar general Ioan Apostu – haideți să vă citesc din Codul administrativ
prevederea privind grupurile de consilieri: „ (1) Consilierii locali se pot constitui în grupuri, în
funcție de partidele sau alianțele politice pe ale căror liste au fost aleși, dacă sunt în număr de cel
puțin 3. (2) Consilierii locali și consilierii județeni care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la
alin. (1) pot constitui un grup prin asociere. (3) Grupul de consilieri locali, respectiv județeni este
condus de un lider, ales prin votul deschis al majorității membrilor grupului. (4) Prevederile alin.
(1) și (2) se aplică și consilierilor independenți. (5) Consilierii locali nu pot forma grupuri în
numele unor partide care nu au participat la alegeri.” Legea nu cere o formă a asocierii, cred că
este suficientă declarația de voință privind asocierea, nu cere o formă.
Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu – sunt 12 la 11, și în acele condiții se
ajunge tot la 3 comisii și 2 comisii, nici într-un caz la 4 comisii.
Domnul Secretar general Ioan Apostu – dacă citim foarte atent textul din Codul
administrativ privitor la organizarea, dispozițiile legale prevăd ponderea politică a
reprezentanților în interiorul comisiei, și nu privește raportul ponderii politice la numărul de
consilieri.
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Textul nu face referire de o raportare a configurației politice a consiliului la numărul de
comisii, ci se referă doar la ponderea, la reprezentarea configurației politice a consiliului în
interiorul comisiei.
Domnul consilier Marcel Gheorghiță – propunerile Alianței USR Plus sunt pentru
comisia nr. 1, colega mea, Raluca Curelariu, iar pentru comisia nr. 2, subsemnatul, Marcel
Gheorghiță.
Domnul președinte de ședință Călin George Bosovici – colegii de la PNL,mai doriți să
faceți propuneri? Cum doriți.
Stimați colegi de la PNL, la comisiile de specialitate mai sunt 9 locuri libere pentru
colegii de la Partidul Național Liberal, care respectă configurația politică. Vă invităm să faceți
propuneri.
Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu – nu facem propuneri,
Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu – supuneți la vot modificarea structurii
comisiei 3, și atunci sunt un total de 23 de locuri vacante, și fiecare are exact un loc într-o
comisie. Este cel mai simplu, nu mai avem nevoie de matematică, de proporții sau de toate
celelalte.
Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei – stimați colegi, parcă v-ați dori reluarea
alegerilor, să aveți majoritate în comisii. Haideți să depășim acest moment, putem să
reconfigurăm componența comisiilor și pe parcursul funcționării consiliului local. Vreau doar să
vă spun un singur lucru, nu puteți modifica configurația comisiilor, pentru că acesta este
rezultatul votului, votului pe care l-au dat cetățenii. Dacă dumneavoastră vă doriți majoritate întro comisie, ar fi trebuit să aveți un număr de consilieri majoritari în consiliul local. Nu îl aveți, vă
rugăm să înțelegeși și să citiți articolul de lege care spune că se respectă configurația politică în
fiecare comisie, să depășim acest moment de astăzi, în care mai avem și alte puncte pe ordinea
de zi,urmând ca apoi să suplimentăm sau să micșorăm numărul consilierilor din comisiile de
specialitate, modificăm Regulamentul consiliului local și îl supunem la vot, dar haideți să
depășim acest moment. Priviți lucrurile cu speranța de a modifica ceva azi, când acesta este
rezultatul alegerilor, l-au stabilit cetățenii, având reprezentare, lucrurile sunt foarte clare.
Domnul Secretar general Ioan Apostu – nu avem numărul de membri pe comisii de
specialitate. Poate fi adoptată o hotărâre astăzi, poate fi amendat acest proiect de hotărâre, se
poate stabili numărul de membri ai fiecărei, ulterior, numărul de membri care revine fiecărui
grup sau partid politic, și, după aceea, nominalizarea persoanelor. Nu avem un număr de membri
stabilit de regulament.
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Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu – dacă îmi permiteți, „în cadrul
procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, domeniile de activitate în care se pot
organiza comisii de specialitate, numărul și denumirea acestora, numărul membrilor fiecărei
comisii și modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri sau consilieri
independenți, precum și componența nominală a acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului
local, cu respectarea configurației politice de la ultimele alegeri locale”. Deci vorbește clar de
acest moment, momentul constituirii. Acum, la acest moment, noi suntem în măsură să stabilim
domeniile de activitate, comisiile, numărul de membri pentru fiecare comisie, și toate celelalte.
Domnul președinte de ședință Călin George Bosovici – stimați colegi de la PNL, la
comisia 1 sunt 5 poziții, sunteți de acord cu cele 5 poziții? Ca număr de locuri. Sunteți de acord?
Cu unanimitate de voturi, s-au stabilit 5 membri în comisie.
Acum supun la vot numărul de locuri pentru fiecare formațiune politică, conform art. 124
alin. (4).
La comisia nr. 2, 5 locuri. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? 5 locuri la comisia nr.
2.
La comisia nr. 3, 5 locuri. Cine este pentru 5 locuri? 12 voturi. Cine este împotrivă? 5
voturi. Cine se abține? 2 voturi.
Comisia nr. 4, 5 locuri. Cine este pentru 5 locuri? 12 voturi. Cine este împotrivă? 5
voturi. Abțineri? 2 abțineri.
Comisia nr. 5, 5 locuri. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri?
Revenim la comisia nr. 1, comisia pentru prognoză economică, socială, buget. Referitor
la numărul de locuri care revine fiecărei formațiuni politice, conform art. 124 alin. (4),
propunerea este 3 PSD, 1 PNL, 1 USR. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri, vă rog?
2 abțineri. Pentru comisia nr. 2, vă rog, propunerile sunt: 3 PSD, 1 PNL și 1 USR. Cine este
pentru? Cine este împotrivă? Abțineri, vă rog?
Comisia nr. 3, cine este pentru? cine este împotrivă, cine se abține?
Comisia nr. 4, propunerea este 3 locuri PSD, 2 PNL. Cine este pentru? Domnul Maxim?
Domnul consilier Maricel Corneliu Maxim – mă abțin.
Domnul președinte de ședință Călin George Bosovici – 3 abțineri.
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Comisia nr. 5, 2 PSD, 2 PNL, 1 Pro România. Cine este pentru? Domnul Maxim?
Domnul consilier Maricel Corneliu Maxim – împotrivă.
Domnul președinte de ședință Călin George Bosovici – Abțineri? 2 abțineri. Rugăm să
se facă propuneri conform configurației care a fost votată.
Comisia nr. 1, propuneri? Domnul Buhăianu.
Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu – Buhăianu Bogdan-Ciprian, Bosovici
Călin George, Lăzăruc Dana.
Domnul președinte de ședință Călin George Bosovici – Comisia nr. 2, propuneri.
Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu – Murariu Marian, Buhăianu BogdanCiprian, Tanasă Mihail-Gabriel.
Domnul președinte de ședință Călin George Bosovici – Comisia nr. 3, vă rog.
Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu – Diaconu Silvia Carmen, Taielup Petru,.
Domnul președinte de ședință Călin George Bosovici – Comisia nr. 4, propuneri.
Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu – Lăzăruc Dana, Vicol Daniela,
Rogojinschi Marius Petru.
Domnul președinte de ședință Călin George Bosovici – Comisia nr. 5, propuneri.
Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu – Buliga Marius, Magdalena Mircea
Andrei și Toma Constantin Liviu.
Domnul președinte de ședință Călin George Bosovici – colegii de la USR, comisia nr.
1, propuneri, vă rog?
Domnul consilier Marcel Gheorghiță – Raluca Curelariu.
Domnul președinte de ședință Călin George Bosovici – la comisia 2?
Domnul consilier Marcel Gheorghiță – Marcel Gheorghiță.
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Domnul președinte de ședință Călin George Bosovici – colegii de la PNL, comisia nr.
1, vă rog?
Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur – am anunțat, nu facem nominalizări.
Domnul președinte de ședință Călin George Bosovici – comisia nr. 2, vă rog? Tot nu.
Domnul președinte de ședință Călin George Bosovici – comisia nr. 3, vă rog? Aveți
trei poziții, la comisia 3.
Domnul președinte de ședință Călin George Bosovici – comisia nr. 4, vă rog? Am
înțeles.
Domnul președinte de ședință Călin George Bosovici – comisia nr. 5, vă rog? Am
înțeles.
Domnul consilier Marian Murariu – domnule președinte de ședință, conform Codului
administrativ, fiecare consilier local trebuie să facă parte din câte o comisie.
Domnul președinte de ședință Călin George Bosovici – am înțeles, dar dacă nu vor. S-a
consemnat în procesul-verbal.
Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu – vreau să vă reamintesc că, conform
Codului administrativ, art. 124 alin. (4), numărul locurilor ce revine fiecărui grup de consilieri
sau consilieri independenți, se stabilește de către consiliul local, cu respectarea configurației de
la ultimele alegeri locale.”.
Domnul președinte de ședință Călin George Bosovici – stimați colegi, ca să fie condiții
de funcționare, deci un număr impar în comisii, mai aștept o propunere la comisia nr. 1, 2 și 3.
Dacă sunt propuneri? Colegii de la PNL, aveți o propunere pentru comisia nr. 1?
Domnul consilier Marius leonardo Oroșanu – am transmis foarte clar acest aspect,
dacă nu se respectă configurația, așa cum scrie la lege și în regulament, nu facem nominalizări,
nu suntem în momentul în care să facem nominalizări. Dacă vreți să treceți la alte nominalizări,
reveniți asupra hotărârii care s-a aprobat cu repartizarea pe partide, pentru că nu puteți acum, pe
locuri PNL să faceți alte nominalizări.
Domnul Secretar general Ioan Apostu – ne aflăm într-un impas, în condițiile în care nu
se vor a se face nominalizări, iar comisiile trebuie să aibă un număr de membri impar, pe de altă
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parte, toți consilierii trebuie să facă parte din comisiile de specialitate, vom avea probleme
procedurale la funcționarea consiliului local. În aceste condiții, v-aș propune ca, în raport de
configurația politică pe care ați stabilit-o dumneavoastră pentru comisii, dacă nu ajungeți la o
concluzie, să se treacă „reprezentant Partidul Național Liberal”.
Domnul președinte de ședință Călin George Bosovici – vă propun ca la poziția nr. 5 de
la comisia nr. 1, să fie trecut „reprezentant PNL”, cine este „pentru” componența comisiei nr. 1?
La comisia nr. 2, poziția 5 rămâne cu „reprezentant PNL”, la comisia nr. 3, sunt 3
reprezentanți PNL, la comisia nr. 4, 2 reprezentanți PNL și la comisia nr. 5, 2 reprezentanți PNL.
Domnișoara consilier Raluca Ștefania Curelariu – am o singură nelămurire,
componența și persoanele nominale care vor face parte, nu trebuie să fie votate și acceptate în
plen? Dacă nu aveți persoana nominală, cum aprobați în plen, fără să o aveți? Și, după aceea,
cum treceți la a doua ședință, dacă nu aveți comisiile nominalizate? Practic,dacă nu aveți
persoana să o votați, nu aveți cum să treceți mai departe. Poate nu înțeleg eu bine legea, dacă îmi
poate explica unul dintre dumneavoastră.
Domnul Secretar general Ioan Apostu – eu vă pot explica partea de funcționare a
comisiilor: s-a stabilit că toate comisiile vor fi formate din 5 membri, iar, potrivit legii,comisiile
lucrează în prezența majorității membrilor lor. În blocajul acesta, nu mai funcționăm ca
administrație.
Doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu – asta înseamnă că trebuie negociere.
Domnul Secretar general Ioan Apostu – asta discutați politic, nu mă întrebați pe mine.
Doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu – nu poate să fie membru, fără nume și
prenume. De asta trebuie negociere, politica este negociere. Nu poate să fie membru, fără nume
și prenume, să fie PNL.
Domnul președinte de ședință Călin George Bosovici – vă propun o pauză pentru
întocmirea buletinelor de vot.
După încheierea pauzei, se continuă lucrările ședinței.
Domnul Secretar general Ioan Apostu – ca să vă prezint modalitatea de vot, în dreptul
fiecărei propuneri avem opțiunile „da”, „nu”. Opțiunea care rămâne liberă, cea care nu se
icsează, este opțiunea de vot, deci reprezintă voința consilierului. Ceea ce se icsează, înseamnă
că nu reprezintă voința consilierului. Se pune un X pe ceea ce nu reprezintă voința consilierului.
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-

Ar trebui invers.

Domnul Secretar general Ioan Apostu – vreți invers? Votați cum vreți. Codul
administrativ spune că, de regulă, opțiunea se exprimă prin cuvintele „da”, „nu”.
Uitați, ca să fie mai clar,atunci, opțiunea care reprezintă voința consilierului va fi
opțiunea încercuită. Se încercuiește „Da”,și atunci, acela va fi votul, dacă se încercuiește „nu”,
acela va fi votul exprimat.
Domnul președinte de ședință Călin George Bosovici – stimați colegi, vă rog să
respectați procedura pe care v-a prezentat-o domnul Secretar, deci ce se încercuiește, rămâne vot
exprimat, ce nu se încercuiește, rămâne vot neexprimat. Dacă sunteți amabili, să votăm această
procedură de vot. Cine este pentru? 12. Cine se abține? 2 abțineri. Cine este împotrivă? Restul.
Mulțumesc. Domnul Maxim? Dacă nu e online, nu participă.
Domnul consilier Maricel Corneliu Maxim – acum am auzit, împotrivă.
Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu – fac apel la colegii, consilierii locali
PNL să își nominalizeze oamenii pentru comisii,să nu continue politica națională pentru blocare
a acestei țări, de blocarea administrației publice. Suntem la peste o lună de la alegerile locale și
stăm doar în procese, iar locuitorii acestui municipiu, care au ales un primar PSD, un consiliu
local majoritar PSD+Pro România doresc o funcționare corectă a municipiului, o deblocare
administrativă. Colegii PNL blochează, în acest moment,municipiul, îl blochează de o lună
jumătate, și, dacă continuă în acest ritm, vom avea un blocaj 2-3 luni de acum încolo. Vă rog
frumos să vă faceți nominalizările și să nu jucați politic.
Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu – la ședințele extraordinare nu sunt
interpelări, domnule Buhăianu.
Domnul președinte Călin George Bosovici – stimați colegi, au venit buletinele, votul se
face prin încercuire, Un buletin a plecat și la domnul Maxim. Fiecare comisie are trecute
nominalizările. O să vă rog ca fiecare partid să își numească un reprezentant, ca să ne ajute la
numărare, să nu fie discuții, știți prea bine că nu este validată comisia de numărare a voturilor.

Doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu – domnule președinte, avem nevoie de o
comisie de validare și numărare a voturilor. Dacă suntem în democrație, trebuie să respectăm
legea. Nu poate să vină un reprezentant al PNL și unul al PSD. Practic, trebuia să se constituie
comisa de numărare și validare a voturilor, urmând ca, după aceea, să derulăm acest proces. Așa
ați făcut ordinea de zi dumneavoastră. Noi privim acest spectacol, în care ne acuzați pe noi că
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blocăm administrația publică locală. În democrație există o comisie de numărare și validare. Cine
validează rezultatul votului? Cine semnează procedura, cine este președintele acestei comisii?
Domnul Secretar general Ioan Apostu – ordinea de zi a celor două ședințe de astăzi a
fost stabilită în logica firească a procedurilor de organizare a consiliului local. Este firesc ca mai
întâi să fie organizate comisiile de specialitate și apoi să fie abordate celelalte probleme
organizatorice, pentru că celelalte proiecte de hotărâre au nevoie de avizul comisiilor de
specialitate. Până atunci, lucrăm pe bunul simț, de fapt, pentru că nu avem nicio reglementare în
acest mod care să ne spună ceva în acest sens. Lucrăm pe bună credință și este bine să vină câte
un reprezentant al fiecărui partid, al fiecărei formațiuni politice, să asiste la procesul de
numărare. Păi nu avem lege, asta v-am explicat. Și atunci nu putem umple acest gol de
reglementare prin voința dumneavoastră?
Doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu – nu era mai logic ca, la început, să
facem acea comisie de numărare și validare a voturilor astfel încât toate proiectele care necesită
această procedură să se desfășoare normal? Așa mergem pe o cutumă și pe o înțelegere amiabilă,
care nu funcționează.
Domnul Secretar general Ioan Apostu – dacă dumneavoastră vreți să îmi arătați mie, în
legislația de interes general, în legislația care funcționează la nivel național, dacă îmi spuneți
unde este reglementată acea comisie de validare...
Doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu – aceeași întrebare pot să o am și eu
pentru dumneavoastră.
Domnul Secretar general Ioan Apostu – nu avem o asemenea...
Doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu – și atunci, nu e mai logic să mergem pe
un parcurs legal. Adică, dacă nu scrie nicăieri, alegem varianta care nu este legală?
Domnul Secretar general Ioan Apostu – doamna consilier, poate aveți dreptate, și am
greșit eu. În condițiile astea, mai aveți soluția de a completa ordinea de zi a primei ședințe,
pentru că la primul punct de la ordinea de zi a celei de-a doua ședințe avem tocmai constituirea
comisiei de validare a procedurilor de vot secret. Poate nu e logica mea perfectă, asta e logica în
care m-am gândit eu că trebuie să meargă. Nu știu dacă e o scăpare, nu țin neapărat să spun că
am dreptate.
Domnul președinte de ședință Călin George Bosovici – stimați colegi, apelez încă o
dată la bunăvoința dumneavoastră, să trimiteți un reprezentant al fiecărui partid, pentru a putea
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constitui această comisie de numărare a voturilor. La a doua ședință de consiliu, vom constitui și
această comisie de validare și numărare a voturilor.
Se începe procedura de vot.
Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu – îi invit din noul pe colegii de la PNL să
să participe la numărarea voturilor, să respecte votul cetățenilor.
După încheierea numărării voturilor, domnul președinte de ședință prezintă rezultatul:
1. Comisia pentru studii, prognoză economico-socială, buget, finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al municipiului Botoşani
Buhăianu Bogdan-Ciprian – 14 voturi
Bosovici Călin George – 13 voturi
Lăzăruc Dana – 13 voturi
Curelariu Raluca Ștefania – 14 voturi
2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia
mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Murariu Marian – 14 voturi
Buhăianu Bogdan-Ciprian – 13 voturi
Tanasă Mihail-Gabriel – 13 voturi
Gheorghiță Marcel – 14 voturi
3. Comisia pentru servicii publice, comerţ şi turism
Taielup Petru – 14 voturi
Diaconu Silvia Carmen – 14 voturi
4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială,
activităţi sportive şi de agrement
Lăzăruc Dana – 13 voturi
Vicol Daniela – 14 voturi
Rogojinschi Marius Petru – 12 voturi
5. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor
Buliga Marius – 13 voturi
Magdalena Mircea Andrei – 13 voturi
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Toma Constantin Liviu – 14 voturi.
Notă: Grupul de consilieri PNL nu a participat la vot.
Acum am să vă rog, stimați colegi, să votăm hotărârea per ansamblu – cine este pentru?
12 voturi. Cine se abține? 2 voturi. Cine este împotrivă? Restul, împotrivă.

Epuizându-se materialele din ordinea de zi şi timpul alocat şedinţei de astăzi, domnul
preşedinte de şedinţă – consilier Călin George Bosovici – declară lucrările şedinţei închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier,
Călin George Bosovici

SECRETAR GENERAL,
Ioan Apostu

Redactat și dactilografiat,
Alina Ecaterina Manolache
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