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PROCES – VERBAL 

încheiat în cadrul şedinţei de constituire a Consiliului Local al 

Municipiului Botoşani din data de 27 octombrie 2020 

 

 Prin Ordinul nr. 377 din 20 octombrie 2020, modificat prin Ordinul nr. 408 din 26 

octombrie 2020, Prefectul Judeţului Botoşani a convocat consilierii locali aleşi în alegerile locale 

din 27 septembrie 2020 ale căror mandate au fost validate la şedinţa de constituire a Consiliului 

Local al municipiului Botoşani, pentru data de 27 octombrie 2020, orele 1200. 

 

 Ordinele nr. 377/20.10.2020 și 408/26.10.2020 sunt anexate la dosarul şedinţei.  

 

 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: 

I. Depunerea jurământului de către consilierii aleşi, ale căror mandate au fost validate de 

judecătorie. 

 II. Depunerea jurământului de către primarul ales al municipiului Botoșani. 

 

Şedinţa este legal constituită. 
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 Domnul Prefect Dan Nechifor – Conform Ordinului Prefectului 377 din 20 octombrie 

2020, modificat prin Ordinul nr. 408 din 26 octombrie 2020, vă prezint: 

-  numărul de consilieri locali aleşi la data de 27.09.2020: 23 

-  numărul de consilieri locali aleşi la data de 27.09.2020, ale căror mandate au fost validate de 

către Judecătorie: 18 

- numărul de consilieri aleşi, prezenţi la ceremonie: 18  

- numărul de consilieri aleşi, absenţi: 0. 

Având în vedere îndeplinirea condiţiilor prevăzute  de art. 116 alin. (1) din Codul 

administrativ aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi 

completările ulterioare, respectiv validarea unui număr de mandate de consilier local mai mare 

decât primul număr natural strict mai mare decât jumătate din numărul membrilor consiliului 

local ședința de constituire se poate desfășura legal.  

 Scopul şedinţei este constituirea Consiliului Local al municipiului Botoșani, urmare 

alegerilor autorităţilor publice locale din 27.09.2020; 

Lucrările şedinţei de constituire, în conformitate cu prevederile art. 116 alin. (4) din 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, sunt conduse de cel mai în vârstă 

consilier local al cărui mandat a fost validat, ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri locali ale 

căror mandate au fost validate.  

Din datele puse la dispoziţie de domnul Secretar general al unității administrativ-

teritoriale, rezultă că cel mai în vârstă consilier este domnul Călin-George Bosovici, născut la 

data de 12.12.1960, iar cei mai tineri consilieri aleşi sunt domnii Mihail-Gabriel Tanasă și 

Mircea-Andrei Magdalena, născuţi la data de 09.11.1990, respectiv la data de 19.07.1988, care 

sunt invitaţi să preia conducerea şedinţei. 

Dau cuvântul domnului Călin George Bosovici, președinte de vârstă pentru conducerea 

lucrărilor ședinței de constituire. 

  

Domnul președinte de ședință Călin-George Bosovici – îl rog pe domnul Secretarul 

general al unităţii administrativ-teritoriale să prezinte încheierea pronunţată de judecătorie, prin 

care sunt validate mandatele consilierilor locali, declaraţi aleşi. 

 

 Domnul Secretar general Ioan Apostu – prin Sentința civilă nr. 786 din 14.10.2020, 

dată de Judecătoria Botoșani în dosarul 10490/193/2020, au fost validate mandatele următorilor 
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consilieri locali aleși pentru Consiliul Local al municipiului Botoșani în alegerile locale din 27 

septembrie 2020. 

 Astfel, pe lista Partidului Social Democrat au fost validate mandatele următorilor 

consilieri: Buhăianu Bogdan-Ciprian, Magdalena Mircea-Andrei, Murariu Marian, Buliga 

Marius, Lăzăruc Dana, Tanasă Mihail-Gabriel, Bosovici Călin-George, Vicol Daniela. 

Pe lista Partidului Național Liberal au fost validate mandatele următorilor consilieri: 

Flutur Cătălin-Mugurel, Oroșanu Marius-Leonardo, Țurcanu Eugen-Cristian, Lupașcu Cătălina-

Camelia, Boboc Cătălin, Botezatu Daniel, Amos Andrei. 

Pe lista Alianței USR – PLUS au fost validate mandatele domnului Gheorghiță Marcel, 

membru USR, și doamnei Curelariu Raluca Ștefania. 

Pe lista Partidului PRO România a fost validat mandatul domnului Toma Constantin-

Liviu. 

 Sentința a rămas definitivă prin neapelare. 

  

 Domnul președinte de ședință Călin-George Bosovici – acum voi invita, în ordine 

alfabetică, consilierii declarați aleși ale căror mandate au fost validate, să depună jurământul, 

potrivit art. 117 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019. Domnul Amos Andrei, ales pe lista Partidului 

Național Liberal. 

 

Domnul Andrei Amos – Subsemnatul Amos Andrei, 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 – domnul Cătălin Boboc, ales pe 

lista Partidului Național Liberal. 

Domnul Cătălin Boboc – Subsemnatul Boboc Cătălin, consilier local al Consiliului 

Local Botoşani, în conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanța de urgență a Guvernului 
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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 Călin-George Bosovici – Subsemnatul Bosovici Călin-George, 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 – domnul Daniel Botezatu, ales 

pe lista Partidului Național Liberal. 

Domnul Daniel Botezatu – Subsemnatul Botezatu Daniel, 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 – domnul Buhăianu Bogdan-

Ciprian, ales pe lista Partidului Social Democrat. 

Domnul Bogdan-Ciprian Buhăianu – Subsemnatul Buhăianu Bogdan-Ciprian, 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!”. 
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Domnul președinte de ședință Călin-George Bosovici – domnul Buliga Marius, ales pe 

lista Partidului Social Democrat. 

Domnul Marius Buliga - Subsemnatul Buliga Marius, 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 – domnișoara Curelariu Raluca-

Ștefania, aleasă pe lista Alianței USR PLUS. 

Domnișoara Raluca-Ștefania Curelariu – Subsemnata Curelariu Raluca Ștefania, 

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.” 

 

Domnul președinte de ședință Călin-George Bosovici – domnul Flutur Călin-Mugurel, 

ales pe lista Partidului Național Liberal. 

Domnul Cătălin-Mugurel Flutur – Subsemnatul Flutur Cătălin-Mugurel, 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 – domnul Gheorghiță Marcel, 

membru USR, ales pe lista Alianței USR PLUS. 
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Domnul Marcel Gheorghiță – Subsemnatul Gheorghiță Marcel, 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 – domnișoara Lăzăruc Dana, 

aleasă pe lista Partidului Social Democrat. 

Domnișoara Dana Lăzăruc – Subsemnata Lăzăruc Dana, 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 – doamna Lăzăruc Dana, aleasă 

pe lista Partidului Național Liberal. 

Doamna Cătălina-Camelia Lupașcu - Subsemnata Lupașcu Cătălina-Camelia, 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 – domnul Magdalena Mircea-

Andrei, ales pe lista Partidului Social Democrat. 

Domnul Mircea-Andrei Magdalena – Subsemnatul Magdalena Mircea-Andrei, 

consilier local al Consiliului Local Botoşani, în conformitate cu prevederile art. 117 din 
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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 – domnul Murariu Marian, ales 

pe lista Partidului Social Democrat. 

Domnul Marian Murariu – Subsemnatul Murariu Marian, 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 – domnul Oroșanu Marius-

Leonardo, ales pe lista Partidului Național Liberal. 

Domnul Marius-Leonardo Oroșanu – Subsemnatul Oroșanu Marius-Leonardo, 

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 – domnul Tanasă Mihail-

Gabriel, ales pe lista Partidului Social Democrat. 

Domnul Mihail-Gabriel Tanasă – Subsemnatul Tanasă Mihail-Gabriel, 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 – domnul Toma Constantin-

Liviu, ales pe lista Partidului PRO România.  

Domnul Constantin-Liviu Toma – Subsemnatul Toma Constantin-Liviu, 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 – domnul Țurcanu Eugen-

Cristian, ales pe lista Partidului Național Liberal. 

Domnul Eugen-Cristian Țurcanu – Subsemnatul Țurcanu Eugen-Cristian, 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 – doamna Vicol Daniela, aleasă 

pe lista Partidului Social Democrat. 

Doamna Daniela Vicol – Subsemnata Vicol Daniela, 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!”. 
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Domnul președinte Călin-George Bosovici - prin încheierile pronunțate de Judecătoria 

Botoșani în data de 09 octombrie 2020, respectiv în data de 20 octombrie 2020 (încheiere de 

îndreptare a erorii materiale) în dosarul nr. 10719/193/2020 s-a dispus: 

- admiterea cererii domnului Andrei Cosmin-Ionuț și validarea alegerii domniei sale în 

funcția de Primar al municipiului Botoșani. 

Încheierile au rămas definitive, apelul împotriva acestora fiind respins prin Decizia nr. 

598 din 23 octombrie 2020, pronunțată de Tribunalul Botoșani. 

Domnule primar, vă invit să citiți și să semnați jurământul. 

 

Domnul Cosmin-Ionuț Andrei – Subsemnatul Andrei Cosmin Ionuț, primar al 

municipiului Botoșani, în conformitate cu prevederile art. 117 și art. 150 alin. (1) 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!”. 

După depunerea jurământului, primarul intră în exerciţiul de drept al mandatului. 

 În continuare, președintele de vârstă dă cuvântul Secretarului general al municipiului 

Botoșani pentru câteva precizări în conformitate cu Ghidul privind procedura de constituire a 

consiliilor locale. 

 

Domnul Secretar general Ioan Apostu – în conformitate cu ghidul privind procedura de 

constituire a consiliilor locale, aprobat de Ministerul Afacerilor Interne, am obligația de a aduce 

la cunoștința aleșilor locali care au depus astăzi jurământul câteva din prevederile legale privind 

regimul incompatibilităților și conflictului de interese în exercitarea mandatului de consilier 

local. Am înțeles să îmi îndeplinesc această obligație prin a vă pune la dispoziție în mapele pe 

care le-ați primit a unor extrase din legislația actuală privind regimul incompatibilităților și al 

conflictului de interese. Pentru orice alte nelămuriri, sunt la dispoziția dumneavoastră. 

Notă: Prin sentința civilă nr. 786/14 octombrie 2020 au fost validate mandatele celor 18 

consilieri aleși, care au depus jurământul. De asemenea, au fost invalidate mandatele a cinci 

consilieri declarați aleși, care au renunțat la mandat înainte de validare (domnul Cosmin Ionuț 
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Andrei, doamna Tamara Ciofu și domnul Costel Lupașcu – aleși pe lista Partidului Social 

Democrat, domnul Viorel Iliuță și domnul Costel Șoptică,aleși pe lista Partidului Național 

Liberal). Pentru completarea componenței consiliului local al municipiului Botoșani, secretarul 

general al municipiului Botoșani a înaintat judecătoriei Botoșani propunerile de validare ale 

mandatelor primilor supleanți, după cum urmează: 

- Rogojinschi Marius-Petru, ales pe lista Partidului Social Democrat; 

- Taielup Petru, ales pe lista Partidului Social Democrat; 

- Diaconu Silvia Carmen, aleasă pe lista Partidului Social Democrat; 

- Maxim Maricel-Corneliu, ales pe lista Partidului Național Liberal; 

- Macovei Ada-Alexandrina, aleasă pe lista Partidului Național Liberal. 

Dosarul a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Botoșani la nr. 11252/193/2020 și are 

termen de judecată la 29 octombrie 2020. 

 

La finalul ședinței, au luat cuvântul domnul Primar Cosmin-Ionuț Andrei și doamna 

Doina-Elena Federovici, Președinte al Consiliului județean Botoșani. 

       

 Epuizându-se materialele din ordinea de zi şi timpul alocat şedinţei de astăzi, domnul 

preşedinte de şedinţă – consilier Călin-George Bosovici – declară lucrările şedinţei de constituire 

închise.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

      Consilier,     SECRETAR  GENERAL, 

              Călin-George Bosovici               Ioan Apostu 

 

 

Redactat şi dactilografiat, 

 Alina Ecaterina Manolache 

 

 

 


