ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
MUNICIPIUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL

PROCES – VERBAL
încheiat în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local al
Municipiului Botoşani din data de 8 mai 2014

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 extraordinară în data de 8 mai 2014, orele 11,00, în sala de
şedinţe a Primăriei municipiului Botoşani, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind schimbarea domnului Andrei Cosmin Ionuţ din funcţia de
viceprimar al municipiului Botoşani.
2. Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier local în funcţia de viceprimar al
municipiului Botoşani,
la solicitarea unui număr de 13 consilieri locali, Alexa Cătălin Virgil, Apostoliu Eugen
Sorin, Bucşinescu Lidia, Buliga Marius, Cristescu Marius, Furtună Corneliu Daniel, Ghiorghiţă
Florin Ioan, Iavorenciuc Gheorghe, Murariu Gheorghe Gabriel, Lebădă Radu, Lupaşcu Cătălina
Camelia, Luca Ovidiu Daniel, Pleşca Stelian, Ţurcanu Eugen Cristian, prin adresa nr.
401/30.04.2014.
La şedinţă participă toţi cei 23 de consilieri în funcţie.
Şedinţa este legal constituită.
Este ascultat Imnul de Stat şi Imnul Uniunii Europene, după care se trece la derularea
lucrărilor şedinţei.
Domnul consilier Gheorghe Iavorenciuc, preşedintele şedinţei, prezintă şi supune la vot
ordinea de zi propusă. Ordinea de zi este aprobată cu 19 voturi pentru, 1 abţinere (doamna
consilier Mihaela Huncă) şi 3 voturi împotrivă (doamnele consilier Aura Simion şi Tereza Nica
şi domnul consilier Ady Petruşcă) .
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Punctul 1 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind schimbarea domnului Andrei
Cosmin Ionuţ din funcţia de viceprimar al municipiului Botoşani.
Domnul preşedinte de şedinţă Gheorghe Iavorenciuc dă citire proiectului de hotărâre:
„Consiliul Local al municipiului Botoşani, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi 08
mai 2014, analizând propunerile următorilor consilieri locali: Alexa Cătălin Virgil, Apostoliu
Eugen Sorin, Bucşinescu Lidia, Buliga Marius, Cristescu Marius, Furtună Corneliu Daniel,
Ghiorghiţă Florin Ioan, Iavorenciuc Gheorghe, Murariu Gheorghe Gabriel, Lebădă Radu,
Lupaşcu Cătălina Camelia, Luca Ovidiu Daniel, Pleşca Stelian, Ţurcanu Eugen Cristian, privind
schimbarea domnului Cosmin Ionuţ Andrei din funcţia de viceprimar al municipiului Botoşani,
luând act de dispoziţiile art. 44 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 39 alin. (2) din Legea
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza dispoziţiilor art. 57 alin. (1) şi (3) coroborate cu cele ale art. 45 alin. (5) din Legea
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare art. 11 din Regulamentul –
cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr.
35/2002, cu modificările şi completările ulterioare, art. 13 şi art. 14 din Regulamentul de
organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Botoşani, aprobat prin Hotărârea nr.
57/2008, 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 I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu
modificările şi completările ulterioare,
hotărâşte:
Articol unic – Schimbarea domnului Cosmin Ionuţ Andrei din funcţia de viceprimar al
municipiului Botoşani în condiţiile art. 57 alin. (4) din Legea administraţiei publice locale şi
declararea ca vacantă a funcţiei de viceprimar care a fost deţinută de aceasta.”
Domnul preşedinte de şedinţă Gheorghe Iavorenciuc – deoarece în urma solicitărilor
nu au existat înscrieri la cuvânt, se trece la următoarea etapă. Solicită secretariatului tehnic al
Consiliului Local să prezinte buletinele de vot comisiei de validare formată din preşedinte –
Tincu Mihai, membri – Furtună Corneliu Daniel, Pleşca Stelian, Ursuleanu Gheorghe Florentin,
secretar – Petruşcă Ady. Predă mapa cu buletinele de vot domnului preşedinte al comisiei de
validare, rugând să fie exercitate atribuţiile.
Domnul consilier Mihai Tincu, preşedintele comisiei de validare, explică procedura de
vot. Este un vot secret, care se face cu un buletin de vot cu următorul conţinut: Buletin de vot
pentru schimbarea domnului Cosmin Ionuţ Andrei din funcţia de viceprimar al muncipiului
Botoşani. Există trei căsuţe, cu trei opţiuni: „pentru”, „împotrivă” şi „abţinere”. Pentru a fi un vot
valid, se pune stampila pe una dintre cele trei opţiuni, se împătureşte votul, cu stampila de
control la vedere, după care buletinul de vot va fi depus în urnă.
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Se cunoaşte procedura, nefiind primul vot secret: se împătureşte în cabină, se iese cu
votul cu ştampila de control deasupra şi se depune în urnă. Nu crede că vor exista probleme, dar
intră în obligaţia dumnealui explicarea procedurii, atât pentru domnii consilieri, cât şi pentru
presă, dat fiind importanţa votului de astăzi.
„Sper să daţi dovadă de maturitate, să fim conştienţi de faptul că botoşanenii aşteaptă
votul de astăzi, sunt atenţi la noi, şi trebuie să fim corecţi faţă de votul primit în iunie 2012, noi
în iunie 2012 am primit un vot de la botoşăneni”.
S-a discutat şi ordinea intrării în cabină, fiind propusă intrarea în cabină în ordinea
firească, începând de la domnul preşedinte de şedinţă, în sensul invers al acelor de ceasornic, şi
terminând cu domnul consilier Ursuleanu.
Domnul consilier Mihai Tincu, preşedintele comisiei de validare, roagă respectarea
procedurii de vot, altfel votul va fi oprit. (S-a ieşit din cabina de vot cu buletinul de vot
neîmpăturit).
Domnul consilier Marius Cristescu întreabă dacă în cadrul votului anterior s-a respectat
ceva.
Domnul consilier Mihai Tincu atrage pentru a doua oară atenţia domnului preşedinte că
este încălcat votul secret şi se vede obligat să oprească votarea, cu toate consecinţele legale.
Domnul preşedinte de şedinţă Gheorghe Iavorenciuc consideră că domnul preşedinte
al comisiei de validare atrage atenţia asupra unui fapt de care răspunde numai dumnealui.
Domnul consilier Marius Cristescu se adresează domnului consilier Tincu, precizând
că în lunile decembrie şi ianuarie s-a procedat exact la fel, fiind tot preşedinte la comisia de
validare.
Domnul consilier Mihai Tincu întreabă pe domnul consilier Marius Cristescu numele
cărui partid îl reprezintă în Consiliul Local, deoarece dumnealui ar trebui să fie la Tribunalul din
Suceava.
Domnul consilier Marius Cristescu menţionează că nu are treabă cu Tribunalul de la
Suceava. Instanţa s-a pronunţat în data de 12 februarie.
Domnul consilier Mihai Tincu atrage atenţia că se votează în afara legii. Se adresează
domnului Secretar, menţionând faptul că votul va fi contestat, în cazul în care se va continua
votarea în acest ritm. Nu se iese cu buletinul de vot împachetat, se adresează presei.
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Doamna consilier Aura Simion roagă pe domnul secretar să consemneze în procesul
verbal ce se întâmplă în timpul votului, colegii de la PNL au ieşit cu votul la vedere, domnul
Pleşca deja numără voturile, toate voturile sunt arătate dumnealui. Roagă pe domnul Secretar
consemnarea faptelor precizate în procesul verbal al şedinţei. Fiind vot la persoană, este vot
secret, roagă consemnarea în procesul verbal de şedinţă a faptelor din timpul votului.
Domnul Secretar Ioan Apostu arată că va face comunicarea hotărârilor adoptate,
împreună cu procesul verbal al şedinţei, care va consemna modul de desfăşurare al votării.
Domnul consilier Marius Cristescu se adresează doamnei Aura Simion, spunând că
există mărturii şi procesul verbal, plus fotografii în presă referitor la votul din ianuarie, întreabă
dacă îşi aminteşte faptul că toţi cei din PSD au stat cu buletinul de vot la vedere. Este aceiaşi
lege, este opţiunea persoanală a fiecărui consilier dacă votul este la vedere sau nu. Dumnealui
vrea să facă public votul dumnealui.
Domnul consilier Cătălin Virgil Alexa susţine ceea ce spune domnul Cristescu, este
opţiunea fiecăruia dacă îşi arată sau nu votul, şi, pentru a nu exista emoţii, precizează că votul
dumnealui va fi „pentru”.
Doamna consilier Aura Simion răspunde domnului Cristescu că exista posibilitatea de
contestare a votului.
Notă: Domnul consilier Marius Cristescu a ieşit din cabina de vot cu buletinul de vot
neîmpăturit, arătând presei votul său.
Comisia de validare preia urna cu voturi exprimate.
Domnul consilier Mihai Tincu, preşedintele comisiei de validare – în urma numărării
voturilor, a reieşit următoarea situaţie:
- 14 voturi pentru;
- 9 voturi împotrivă;
- nicio abţinere.
Domnul preşedintele de şedinţă Gheorghe Iavorenciuc mulţumeşte colegilor pentru
faptul că procedura de vot a fost desfăşurată în mod civilizat şi corect.
În continuare, se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind
alegerea unui consilier local în funcţia de viceprimar al municipiului Botoşani.
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Domnul consilier Marius Buliga propune pentru funcţia de viceprimar pe domnul
consilier Ţurcanu Eugen Cristian.
Domnul preşedintele de şedinţă Gheorghe Iavorenciuc întreabă la solicitarea
domnului Secretar dacă mai există şi alte propuneri.
Neexistând alte propuneri, se trece la tipărirea buletinelor de vot şi se ia o pauză de 5-10
minute.
După pauză, domnul preşedinte de şedinţă Gheorghe Iavorenciuc, se adresează
comisiei de validare, se trece la următorul punct cu votul. Înmânează domnului Tincu Mihai,
domnul preşedinte al comisiei de validare, buletinele de vot şi stampila. Roagă explicarea
procedurii de vot.
Domnul consilier Mihai Tincu menţionează că este aceeaşi procedură ca şi la şedinţele
de acest tip din datele anterioare, dă citire procesului verbal. Pe buletinul de vot pentru alegerea
domnului Ţurcanu Eugen Cristian în funcţia de viceprimar al municipiului Botoşani există tot
trei opţiuni de vot: “pentru”, “împotrivă” şi “abţinere”.
Votul este secret, propune aceeaşi variantă de ordine de intrare în cabină ca la punctul 1
de pe ordinea de zi. Roagă respectarea împăturirii în cabină a buletinului de vot şi împăturirea cu
stampila de control la vedere la introducerea în urnă.
Domnul preşedinte de şedinţă Gheorghe Iavorenciuc roagă respectarea procedurii de
vot explicată de domnul preşedinte al comisiei de validare.
Notă: Domnul consilier Marius Cristescu a ieşit din cabina de vot cu buletinul de vot
neîmpăturit, arătând presei votul său.
Domnul preşedinte de şedinţă Gheorghe Iavorenciuc anunţă încheierea procedurii de
vot.
Urma cu voturile exprimate este preluată de către comisia de validare.
Domnul consilier Mihai Tincu, preşedintele comisiei de validare – în urma numărării
voturilor, a reieşit următoarea situaţie:
- 13 voturi pentru;
- 9 voturi împotrivă;
- 1 abţinere.
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Domnul preşedinte de şedinţă Gheorghe Iavorenciuc roagă semnarea şi înmânarea de
către comisia de validare a procesului verbal. Conform Proces-verbal încheiat astăzi 08 mai
2014 la proiectul de hotărâre privind alegerea domnului Ţurcanu Eugen Cristian în funcţia de
viceprimar al municipiului Botoşani, comisia de validare a Consiliului Local al municipiului
Botoşani, constituit conform H.C.L. nr.148 /2012, în temeiul art.31 alin. 3 din Legea
administraţiei locale nr. 215/2001 republicată, constată:
- număr de voturi pentru – 13 ;
- număr de voturi împotrivă – 9;
- număr de abţineri – 1.
Domnul preşedinte de şedinţă Gheorghe Iavorenciuc precizează că procesul verbal a
fost semnat de întreaga comisie de validare, deci constată că procedura de vot este validă, şi
felicită pe domnul viceprimar al municipiului Botoşani, domnul Eugen Ţurcanu.
Domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu mulţumeşte pentru votul acordat şi
precizează că va face în aşa fel încât să nu fie regretat acest lucru.

Epuizându-se materialele din ordinea de zi şi timpul alocat şedinţei de astăzi, domnul
preşedinte de şedinţă – consilier Gheorghe Iavorenciuc – declară lucrările şedinţei ordinare
închise.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier,
Gheorghe Iavorenciuc

SECRETAR,
Ioan Apostu

Redactat şi dactilografiat,
Alina Ecaterina Manolache
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