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         ROMÂNIA 

JUDETUL BOTOŞANI 

MUNICIPIUL BOTOŞANI 

CONSILIUL LOCAL 

 
 

PROCES- VERBAL 

încheiat în cadrul şedinţei de constituire a Consiliului Local 

al Municipiului Botoşani din data de 21 iunie 2012 

 
 

D-nul Adrian Constantinescu - Prefectul Judeţului Botoşani deschide lucrările 

şedinţei. 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 

Domnule Primar,  

Stimaţi invitaţi, 

Prin Ordinul nr. 125/20.06.2012, emis de Prefectul Judeţului Botoşani, a fost 

convocată astăzi, şedinţa de constituire a Consiliului Local, ales ca urmare a exprimării voturilor la 

alegerile locale din data de 10 iunie 2012. 
 

Au fost convocaţi 23 consilieri aleşi, fiind prezenţi 22 consilieri. Lipseşte domnul 

Apostoliu Sorin Eugen care este plecat în delegaţie în China. 
 

De asemenea, a fost invitat şi primarul nou ales, d-nul Ovidiu Iulian Portariuc. 

 

Participă la lucrările şedinţei, în calitate de invitaţi membri ai Parlamentului 

(domnii deputaţi Costică Macaleţi şi Andrei Dolineaschi), Părintele Protopop Lucian Leonte, 

preşedinţii consiliilor judeţene Botoşani şi Suceava (d-nul Florin Ţurcanu şi dl. Cătălin Nechifor), 

reprezentanţi ai partidelor politice, mass-mediei locale, etc. 
 

Având în vedere că sunt întrunite condiţiile art. 38 alin. (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 politic, alianţă 

politică şi alianţă electorală care au reprezentanţi în Consiliul Local al municipiului Botoşani, 

precum şi cele ale art. 30 alin. 2 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la prezenţa minimă a consilierilor, se constată 

că şedinţa este legal constituită şi se declar deschise lucrările acesteia. 
 

În conformitate cu prevederile art. 58 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, informez Consiliul Local că în şedinţa camerei de consiliu a 

Judecătoriei Botoşani care a avut loc la data de 21 iunie 2012, a fost validată alegerea domnului 

Portariuc Ovidiu Iulian în funcţia de Primar al municipiului Botoşani. 

 

Invit pe d-na judecător Poelincă Liliana Sănduţa – preşedintele Judecătoriei 

Botoşani să prezinte încheierea de validare. 

 

D-na judecător Poelincă Liliana Sănduţa preşedinte al Judecătoriei Botoşani 

prezintă încheierea de validare a mandatului domnului Primar Portariuc Ovidiu Iulian, în funcţia 

de primar al municipiului Botoşani, dată de Judecătoria Botoşani în dosarul nr. 870/193/2012 

(încheiere anexată la dosarul şedinţei). 
 

În continuare, este dat cuvântul domnului Portariuc Ovidiu Iulian pentru a-şi 

exprima opţiunea pentru funcţia de primar sau consilier. 
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Având în vedere opţiunea domnului Portariuc Ovidiu Iulian pentru funcţia de 

Primar al municipiului Botoşani (opţiune depusă şi în scris la dosarul şedinţei)  şi în 

conformitate cu art. 3 alin. 3 din Ordonanţa nr. 35/30.01.2002, urmează ca în procedura de 

validare să intre d-na Simion Aura, primul supleant pe lista U.S.L., în alegerile locale din data de 

10 iunie 2012. 

 

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 10 iunie 2012, cel mai în vârstă este domnul 

Tincu Mihai, iar cei mai tineri consilieri sunt domnul Lebădă Radu şi domnul Buliga Marius. 
 

Este predată conducerea şedinţei, domnului decan de vârstă, Tincu Mihai. 
 

D-nul consilier Tincu Mihai - în calitate de decan de vârstă preia conducerea 

şedinţei, secondat de cei doi consilieri mai tineri. 
 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 

Domnule Primar,  

Stimaţi invitaţi, 

 

Vă prezint şi supun aprobării proiectul ordinii de zi: 

1. Alegerea comisiei de validare; 

2. Validarea mandatelor consilierilor aleşi; 

3. Depunerea jurământului de către consilieri (declararea Consiliului Local ca legal 

constituit); 

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. 

 

Supunem la vot. 

- Cine este pentru ordinea de zi ? 

- Este cineva împotrivă ? 

Se abţine cineva ? 

 

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi s-a aprobat ordinea de zi. 
 

D-nul Tincu Mihai – 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 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”. 

 

În timpul pauzei, d-nul Apostu Ioan – secretarul municipiului Botoşani prezintă 

preşedintelui de vârstă şi asistenţilor acestuia dosarele consilierilor declaraţi aleşi şi pe cele ale 

supleanţilor lor, aşa cum acestea au fost primite de la biroul electoral de circumscripţie. 

 

După finalizarea celor 10 minute de pauză, preşedintele de şedinţă dispune reluarea 

lucrărilor şedinţei de constituire a Consiliului Local. 
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Se consultă şedinţa cu privire la prezentarea  grupurilor de consilieri precum şi a 

liderilor acestora. 

 

Grupul de consilieri PDL, PNTCD şi PER îl desemnează lider pe d-nul Ghiorghiţă 

Florin Ioan iar grupul de consilieri USL îl desemnează lider pe d-nul Tincu Mihai.   

 

Se trece la primul punct al ordinii de zi - Alegerea comisiei de validare. 

 

În conformitate cu 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. 

 

Având în vedere coloratura politică a actualului Consiliu Local se propune ca 

această comisie să fie formată din 5 membri. 

- Cine este pentru propunerea de 5 membri ? 

- Este împotrivă cineva ? 

Se abţine cineva ? 

 

Se aprobă cu unanimitate de voturi ca din comisia de validare să facă parte un număr 

de 5 consilieri. 

 

Se dă cuvântul pentru formularea propunerilor. 
 

Sunt propuşi următorii consilieri pentru a face parte din comisia de validare: 

 

- D-nul Tincu Mihai din partea P.S.D. 

- D-nul Petruşcă Ady din partea P.S.D. 

- D-nul Pleşca Stelian din partea P.N.L. 

- D-nul Furtună Corneliu Daniel din partea P.N.T.C.D. 

- D-nul Ursuleanu Gheorghe Florentin din partea P.P.-D.D. 

 

D-nul Tincu Mihai prezintă procedura de vot (alegerea se face individual prin vot 

deschis; quorum necesar = majoritatea consilierilor prezenţi la şedinţa de constituire). 

 

Se supune la vot, fiecare propunere în parte. Propunerile au fost aprobate cu 

unanimitate de voturi.         

 

D-nul Tincu Mihai – acordă o scurtă pauză, timp în care, comisia de validare se 

retrage pentru alegerea preşedintelui şi a secretarului. Alegerea preşedintelui şi secretarului 

comisiei de validare se face individual, cu votul majorităţii membrilor desemnaţi. Rezultatul 

alegerilor din comisia de validare se consemnează într-un proces verbal.  

 

Sunt reluate lucrările şedinţei dându-se citire procesului verbal al comisiei de 

validare, privind alegerea preşedintelui în persoana domnului Tincu Mihai şi secretarului acesteia 

în persoana domnului Petruşcă Ady. Ceilalţi trei consilieri devenind membri ai comisiei. 

 

D-nul consilier Tincu Mihai - citeşte proiectul de hotărâre privind alegerea comisiei 

de validare a Consiliului Local al Municipiului Botoşani. Proiectul de hotărâre a fost supus la vot 

şi aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi. 

 

Este acordată o nouă pauză, timp în care, comisia de validare examinează 

legalitatea alegerii fiecărui consilier pe baza dosarelor prezentate de preşedintele de şedinţă şi se 

elaborează propunerile de validare sau de invalidare a mandatelor. 
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Comisia de validare se retrage pentru a analiza legalitatea alegerii fiecărui consilier. 

 

Se reiau lucrările şedinţei, domnul Tincu Mihai – preşedintele comisiei de validare 

prezentând raportul acesteia care are concluzii de validare a mandatelor tuturor consilierilor aleşi. 
 

  Se trece la punctul nr. 2 al ordinii de zi – validarea mandatelor consilierilor aleşi şi 

se supune la vot fiecare propunere în parte. 

 

  În conformitate cu prevederile art. 31, alin. (5) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoana al cărui 

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

 

În continuare se dă citire proiectului de hotărâre, după care se supune la vot, pe 

rând propunerea privind validarea consilierilor. 
 

Se supune la vot validarea mandatului d-lui consilier Alexa Cătălin Virgil ?  

Se aprobă cu 21 voturi pentru. 
 

Se supune la vot validarea mandatului d-lui consilier Andrei Cosmin Ionuţ ?  

Se aprobă cu 21 voturi pentru. 
 

Se supune la vot validarea mandatului d-lui consilier Apostoliu Eugen Sorin ? 

            Se aprobă cu 22 voturi pentru. 
 

Se supune la vot validarea mandatului d-lui consilier Bosovici Marius ? 

            Se aprobă cu 21 voturi pentru. 
 

Se supune la vot validarea mandatului d-lui consilier Buliga Marius ? 

            Se aprobă cu 21 voturi pentru. 
 

        Se supune la vot validarea mandatului d-lui consilier Cristescu Marius ?  

            Se aprobă cu 21 voturi pentru. 
 

    Se supune la vot validarea mandatului d-lui consilier Furtună Corneliu Daniel ?  

        Se aprobă cu 21 voturi pentru. 
 

        Se supune la vot validarea mandatului d-lui consilier Ghiorghiţă Florin Ioan ?  

        Se aprobă cu 21 voturi pentru. 
 

        Se supune la vot validarea mandatului d-nei consilier Huncă Mihaela ?  

        Se aprobă cu 21 voturi pentru  
 

        Se supune la vot validarea mandatului d-lui consilier Iavorenciuc Gheorghe ?  

            Se aprobă cu 21 voturi pentru. 
 

         Se supune la vot validarea mandatului d-lui consilier Iliuţă Viorel ?  

        Se aprobă cu 21 voturi pentru. 
 

        Se supune la vot validarea mandatului d-lui consilier Lebădă Radu ?  

        Se aprobă cu 21 voturi pentru. 
 

        Se supune la vot validarea mandatului d-nei consilier Lupaşcu Cătălina Camelia ? 

            Se aprobă cu 21 voturi pentru. 
 

        Se supune la vot validarea mandatului d-lui consilier Malancea Radu ?  
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        Se aprobă cu 21 voturi pentru. 
 

       Se supune la vot validarea mandatului d-nei consilier Nica Tereza ?  

        Se aprobă cu 21 voturi pentru. 
 

        Se supune la vot validarea mandatului d-lui consilier Onişa Paul ?  

        Se aprobă cu 21 voturi pentru. 
 

        Se supune la vot validarea mandatului d-lui consilier Petruşcă Ady ?  

        Se aprobă cu 21 voturi pentru. 
 

        Se supune la vot validarea mandatului d-lui consilier Pleşca Stelian ?  

        Se aprobă cu 21 voturi pentru  
 

        Se supune la vot validarea mandatului d-nei consilier Simion Aura ?  

        Se aprobă cu 21 voturi pentru. 
 

        Se supune la vot validarea mandatului d-lui consilier Tincu Mihai ?  

        Se aprobă cu 21 voturi pentru. 
 

        Se supune la vot validarea mandatului d-lui consilier Ţurcanu Eugen Cristian ?  

        Se aprobă cu 21 voturi pentru. 

 

    Se supune la vot validarea mandatului d-lui consilier Ursuleanu Gheorghe Florentin ?  

            Se aprobă cu 21 voturi pentru. 
 

Se supune la vot validarea mandatului d-nei consilier Zarug Manuela Ana ?  

            Se aprobă cu 21 voturi pentru. 

 

        NOTĂ: consilierul al cărui mandate este supus validării nu participă la vot. 

 

Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 

voturilor consilierilor prezenţi (22). Având în vedere rezultatul votului, mandatele celor 23 de 

consilieri sunt validate. 
 

Urmează depunerea jurământului, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din 

Legea nr. 215/2001. 
 

Se prezintă procedura de depunere a jurământului. 
 

Secretarul municipiului Botoşani prezintă textul jurământului iar fiecare  

consilier în parte, în ordine alfabetică, este invitat pentru a depune jurământul cu mâna pe 

Constituţie şi pe Biblie, pronunţând cuvântul „jur”. Ulterior se semnează, în două exemplare, din 

care: un exemplar se păstrează la dosarul de validare, iar al doilea se înmânează consilierului. 

Consilierii pot depune jurământul fără formula religioasă, caz în care jurământul va fi imprimat pe 

formular fără această forulă. Consilierii care refuză să depună jurământul sunt consideraţi 

demisionaţi de drept, fapt care se consemnează în procesul verbal al şedinţei. În acest caz sa ve 

supune validării mandatul primului supleant de pe lista partidului politic, alianţei politice sau 

alianţei electorale respective, dacă până la validarea mandatului partidele politice şi alianţele 

politice confirmă, în scris apartenenţa la partid a consilierului în cauză. 

Consiliul Local este declarat legal constituit, dacă majoritatea consilierilor locali 

validaţi au depus jurământul. 

 

Potrivit procedurii prezentate, fiecare din cei 22 consilieri prezenţi, ale căror 

mandate au fost validate urmează a depune jurământul. 
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D-nul secretar Apostu, dă citire jurământului: „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 

oraşului Botoşani. Aşa să-mi ajute Dumnezeu !" 
 

Este invitat să depună jurământul d-nul consilier Alexa Cătălin Virgil. 

D-nul consilier Alexa - „Jur" (apoi semnează cele două exemplare ale 

Jurământului). 
 

Este invitat pentru depunerea jurământului pe d-nul consilier Andrei Cosmin Ionuţ. 

D-nul consilier Andrei - „Jur" (apoi semnează cele două exemplare ale 

Jurământului). 
 

Va depune jurământul d-nul consilier Apostoliu Eugen Sorin. 

D-nul consilier Apostoliu - „Jur" (apoi semnează cele două exemplare ale 

Jurământului). 
 

Este invitat d-nul consilier Bosovici Călin George. 

D-nul consilier Bosovici - „Jur" (apoi semnează cele două exemplare ale 

Jurământului). 
 

Este invitat d-nul consilier Buliga Marius. 

D-nul   consilier  Buliga  -  „Jur"   (apoi   semnează  cele   două  

exemplare   ale Jurământului). 
 

Este invitat d-nul consilier Cristescu Marius. 

D-nul consilier Cristescu - „Jur"  (apoi  semnează cele două exemplare ale 

Jurământului). 
 

Este invitat d-nul consilier Furtună Corneliu Daniel. 

D-nul consilier Furtună - „Jur" (apoi  semnează cele două exemplare ale 

Jurământului). 
 

Este invitat d-nul consilier Ghiorghiţă Florin Ioan. 

D-nul   consilier   Ghiorghiţă   -   „Jur"   (apoi   semnează   cele   două   

exemplare   ale Jurământului). 
 

Este invitată d-na consilier Huncă Mihaela. 

D-na   consilier Huncă  -  „Jur"   (apoi   semnează  cele  două  exemplare  

ale Jurământului). 
 

În continuarie, este invitat d-nul consilier Iavorenciuc Gheorghe. 

D-nul   consilier   Iavorenciuc   -   „Jur"   (apoi   semnează   cele   două   

exemplare   ale Jurământului). 
 

Este invitat d-nul consilier Iliuţă Viorel. 

D-nul   consilier   Iliuţă -   „Jur"   (apoi   semnează   cele   două   

exemplare   ale Jurământului). 
 

Este invitat d-nul consilier Lebădă Radu. 

D-nul  consilier Lebădă - „Jur"  (apoi  semnează cele două exemplare ale 

Jurământului). 
 

Este invitată d-na consilier Lupaşcu Cătălina Camelia. 

D-na consilier Lupaşcu - „Jur"  (apoi  semnează cele două exemplare ale 
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Jurământului). 
 

Este invitat d-nul consilier Malancea Radu. 

D-nul   consilier  Malancea  - „Jur"   (apoi   semnează  cele  două  

exemplare  ale Jurământului). 
 

Este invitată d-na consilier Nica Tereza. 

D-na   consilier   Nica   -   „Jur"   (apoi   semnează   cele   două   

exemplare   ale Jurământului). 
 

Este invitat d-nul consilier Onişa Paul. 

D-nul   consilier   Onişa  -  „Jur"   (apoi   semnează   cele   două   

exemplare   ale Jurământului). 
 

Este invitat d-nul consilier Petruşcă Ady. 

D-nul   consilier  Petruşcă  -  „Jur"   (apoi   semnează  cele   două  

exemplare   ale Jurământului). 
 

Este invitat d-nul consilier Pleşca Stelian. 

D-nul   consilier   Pleşca   -   „Jur"   (apoi   semnează   cele   două   

exemplare   ale Jurământului). 
 

Este invitată d-na consilier Simion Aura. 

D-na   consilier   Simion  -  „Jur"   (apoi   semnează  cele  două  

exemplare  ale Jurământului). 
 

Este invitat d-nul consilier Tincu Mihai. 

D-nul   consilier  Tincu  -  „Jur"   (apoi   semnează  cele   două  exemplare   

ale Jurământului). 
 

Este invitat d-nul consilier Ţurcanu Eugen Cristian. 

D-nul   consilier  Ţurcanu  -  „Jur"   (apoi   semnează  cele   două   

exemplare   ale Jurământului). 
 

Este invitat d-nul consilier Ursuleanu Gheorghe Florentin. 

D-nul  consilier Ursuleanu - „Jur"  (apoi  semnează cele  două exemplare  

ale Jurământului). 
 

Este invitată d-na consilier Zarug Manuela Ana. 

D-na   consilier   Zarug   -   „Jur"   (apoi   semnează   cele   două   

exemplare   ale Jurământului). 
 

D-nul consilier Tincu - având în vedere că toţi consilierii a căror alegere a fost 

validată, au depus jurământul, se declară Consiliul Local al Municipiului Botoşani legal constituit. 
 

Se dă citire hotărârii privind declararea Consiliului Local al Municipiului 

Botoşani ca fiind legal constituit, în urma alegerilor locale din 10 iunie 2012. 

 

Prin urmare, Consiliul Local al Municipiului Botoşani este legal constituit, în urma 

depunerii jurământului de către consilierii ale căror mandate au fost validate, în următoarea 

componenţă: 

Alexa Cătălin Virgil  

Andrei Cosmin Ionuţ 

Apostoliu Eugen Sorin 

Bosovici Călin George 
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Buliga Marius 

Cristescu Marius 

Furtună Corneliu Daniel 

Ghiorghiţă Florin Ioan 

Huncă Mihaela 

Iavorenciuc Gheorghe 

Iliuţă Viorel 

Lebădă Radu 

Lupaşcu Cătălina Camelia 

Malancea Radu 

Nica Tereza 

Onişa Paul 

Petruşcă Ady 

Pleşca Stelian 

Simion Aura 

Tincu Mihai 

Ţurcanu Eugen Cristian 

Ursuleanu Gheorghe Florentin 

Zarug Manuela Ana. 
 

Consiliul Local al Municipiului Botoşani, fiind legal constituit în conformitate cu 

prevederile art. 8 alin. 6 din O.G. nr. 35/2002 şi art. 34 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, urmează să 

fie ales un preşedinte de şedinţă pentru continuarea lucrărilor cu celelalte puncte înscrise în ordinea 

de zi. 
 

Se dă cuvântul domnilor consilieri pentru propuneri.  

 

Se formulează propunerea ca d-nul Tincu Mihai să fie ales preşedinte al şedinţelor 

Consiliului Local al municipiului Botoşani din lunile iunie şi iulie. 

 

Propunerea este supusă la vot şi este adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

Având în vedere rezultatul votului, d-nul consilier Tincu Mihai se alege ca 

preşedinte al şedinţelor Consiliului Local al municipiului Botoşani pentru lunile iunie şi iulie 2012. 

 

D-nul consilier Tincu – mulţumeşte pentru alegerea sa în calitate de preşedinte de 

şedinţă. 

 

Având în vedere că d-na judecător a prezentat încheierea Judecătoriei Botoşani, 

pronunţată în dosarul nr. 870/193/2012, prin care s-a dispus validarea alegerii domnului Portariuc 

Ovidiu Iulian, în funcţia de primar al municipiului Botoşani, domnia sa, este invitat, în 

conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa nr. 35/2002 şi art. 60 din Legea nr. 

215/2001, în faţa Consiliului Local, pentru a depune jurământul. 

 

D-nul primar Portariuc Ovidiu Iulian - Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi 

să fac cu bună credinţă tot ceea ce stă în priceperea şi puterile mele pentru binele locuitorilor 

municipiului Botoşani. Aşa să-mi ajute Dumnezeu. 
 

După depunerea jurământului, d-nul primar semnează textul jurământului. 
 

D-nul consilier Tincu - având în vedere că d-nul Portariuc Ovidiu Iulian a depus 

jurământul, domnia sa începe exercitarea mandatului de Primar al municipiului Botoşani. 

 

În continuare, prezintă mesaje de felicitare pentru alegerea în funcţia de Primar al 
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municipiului Botoşani domnii: deputat Andrei Dolineaschi, părintele protopop Lucian Leonte, 

preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani Florin Ţurcanu. 
 

Se trece la următorul punct din ordinea de zi - Alegerea viceprimarilor. 
 

Este dat cuvântul domnilor consilieri pentru formularea propunerilor de candidaturi, 

propuneri care să fie înscrise pe buletinele de vot. Se precizează că, potrivit legii, alegerea 

viceprimarilor se face prin vot secret. 
 

Pentru funcţia de viceprimar sunt propuşi domnii consilieri Andrei Cosmin 

Ionuţ şi Iliuţă Viorel. 
 

Întrucât nu mai sunt propuneri este închisă lista. Au fost propuşi să fie trecuţi în 

buletinele de vot pentru funcţia de viceprimar un număr de doi consilieri, după cum urmează: 

- d-nul consilier Andrei Cosmin Ionuţ; 

- d-nul consilier Iliuţă Viorel. 

 

Se acordă o scurtă pauză, timp în care se procedează la întocmirea buletinelor de 

vot. 

Se reia şedinţa şi se explică procedura de vot: votul se exercită prin aplicarea 

ştampilei cu menţiunea „VOTAT” în interiorul căsuţei în care sunt înscrise numele candidaţilor 

propuşi. Urmează votul. Votul se va efectua în cabină, fiind vot secret, buletinul se va împături în 

patru şi se va depune în urnă. După exercitarea votului comisia de validare deschide urna pentru a 

stabili rezultatul. 
 

Se începe procedura de vot. Sunt chemaţi pe rând toţi consilierii pentru a primi 

buletinul de vot, a intra în cabină, a vota şi a-l depune în urnă. 
 

După încheierea votării, comisia de validare preia şi deschide urna pentru a număra 

voturile şi a stabili rezultatul votului.  

 

D-nul   consilier  Tincu   -  prezintă   procesul   -  verbal   privind   

stabilirea rezultatului votului pentru alegerea viceprimarilor: 
 

- d-nul Andrei Cosmin Ionuţ - 14 voturi pentru 

- 8 voturi împotrivă; 
 

- d-nul Iliuţă Viorel - 15 voturi pentru 

- 7 voturi împotrivă. 
 

Din totalul de 22 buletine de vot, 22 au fost valabil exprimate şi 0 au fost nule. 
 

Având în vedere rezultatul votului, ţinând cont de faptul că numărul voturilor 

pentru reprezintă mai mult de jumătate plus unu din numărul total al consilierilor, sunt declaraţi 

aleşi viceprimari ai municipiului Botoşani domnii: Andrei Cosmin Ionuţ şi Iliuţă Viorel. 

 

Se trece la punctul nr. 7 din ordinea de zi. 
 

În conformitate cu prevederile art. 15 din Ordonanţa nr. 35/2002 şi art. 54 din Legea 

nr. 215/2001, Consiliul Local poate alege din rândul membrilor săi, pe durata mandatului, comisii 

pentru următoarele domenii de activitate: 
 

1. Comisia  de  studii,  prognoze  economico -  sociale,  buget,  finanţe,   

administrarea patrimoniului municipiului; 

2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia  
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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. 
 

Este consultată şedinţa dacă este de acord cu numărul de 5 comisii de specialitate şi 

cu denumirea acestora. 

 

Consiliul Local este de acord cu unanimitate de voturi. 
 

În continuarie, d-nul consilier Tincu propune ca fiecare comisie să fie formată din 

5 consilieri. 
 

Se supune la vot propunerea formulată şi se aprobă cu unanimitatea voturilor 

consilierilor prezenţi (22). 
 

Având în vedere numărul membrilor Consiliului Local doi consilieri vor fi membri 

în două comisii de specialitate. 
 

Este dat cuvântul domnilor consilieri pentru formularea propunerilor în vederea 

constituirii comisiilor de specialitate. 
 

Pentru comisia de specialitate nr. 1 se formulează următoarele propuneri:  

- D-nul consilier Tincu Mihai 

- D-nul consilier Bosovici Călin George 

- D-nul consilier Lebădă Radu 

- D-na consilier Zarug Manuela Ana 

- D-nul consilier Ţurcanu Eugen Cristian. 
 

Se supun la vot propunerile formulate şi se aprobă cu unanimitatea voturilor 

consilierilor prezenţi (22). 

 

Se dă cuvântul domnilor consilieri pentru formularea propunerilor în vederea 

constituirii comisiei de specialitate nr. 2. 
 

Sunt formulate următoarele propuneri:  

- D-nul consilier Petruşcă Ady 

- D-na consilier Simion Aura 

- D-nul consilier Onişa Paul 

- D-nul consilier Alexa Cătălin Virgil  

- D-nul consilier Ghiorghiţă Florin Ioan. 

 

Se supun la vot propunerile formulate fiind aprobate cu unanimitatea voturilor 

consilierilor prezenţi (22). 

 

Este dat cuvântul domnilor consilieri pentru formularea propunerilor în vederea 

constituirii comisiei de specialitate nr. 3. 

 

Sunt propuşi să facă parte din această comisie următorii consilieri: 

- D-nul consilier Onişa Paul 

- D-nul consilier Ursuleanu Gheorghe Florentin 

- D-nul consilier Iavorenciuc Gheorghe 
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- D-nul consilier Ghiorghiţă Florin Ioan. 

 

Se supun la vot propunerile formulate şi se aprobă cu unanimitatea voturilor 

consilierilor prezenţi (22). 

Se dă cuvântul domnilor consilieri pentru formularea propunerilor în vederea 

constituirii comisiei de specialitate nr. 4. 

 

Sunt propuşi membri ai acestei comisii următorii consilieri: 

- D-na consilier Huncă Mihaela 

- D-na consilier Simion Aura 

- D-nul consilier Pleşca Stelian 

- D-nul consilier Furtună Corneliu Daniel 

- D-nul consilier Malancea Radu. 

 

Se supun la vot propunerile fiind aprobate cu unanimitatea voturilor consilierilor 

prezenţi (22). 

 

Se dă cuvântul domnilor consilieri pentru formularea propunerilor în vederea 

constituirii comisiei de specialitate nr. 5. 
 

Sunt propuşi pentru a face parte din comisia de specialitate nr. 5 următorii 

consilieri: 

- D-na consilier Lupaşcu Cătălina Camelia 

- D-nul consilier Cristescu Marius 

- D-nul consilier Bosovici Călin George 

- D-nul consilier Buliga Marius 

- D-nul consilier Furtună Corneliu Daniel. 

 

  Se supun la vot propunerile formulate şi se aprobă cu unanimitatea voturilor 

consilierilor prezenţi (22). 
 

Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot fiind aprobat cu unanimitatea 

voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

Comisiile de specialitate urmează ca până la următoarea şedinţă a Consiliului Local 

să-şi numească preşedinţii şi secretarii. 

 

Ia cuvântul d-nul primar Ovidiu Iulian Portariuc care mulţumeşte tuturor 

participanţilor la şedinţă, celor care s-au ocupat de organizarea şi desfăşurarea şedinţei, adresează 

Consiliului Local precum şi noului executiv al Primăriei Municipiului Botoşani, acum, la început 

de mandat, putere de muncă, mult spor, începând de mâine, 22 iunie 2012 începem cu forţe noi 

activitatea, avem multe de realizat, botoşănenii aşteaptă rezultate multe şi bune de la noi. Urează 

succes tuturor în munca pe care o desfăşoară. 
 

Ordinea de zi s-a epuizat şi se declară închise lucrările şedinţei de constituire a 

Consiliului Local al municipiului Botoşani.. 
 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează, 

   Consilier, Mihai Tincu Ioan Apostu 
 

 

Redactat şi dactilografiat, 

Mocanu Niculina 


