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 Prin dispoziţia nr. 1415 din 08.09.2014, Primarul Municipiului Botoşani a convocat 

Consiliul Local în şedinţă extraordinară pentru data de 11 septembrie 2014, orele 11
00

, în sala de 

şedinţe a Primăriei. 

 

 Dispoziţia nr.  1415 din 08.09.2014 este anexată la dosarul şedinţei.  

 

 Ordinea de zi a şedinţei a fost adusă la cunostinţă publică prin anunţ la avizierul Primăriei, 

precum şi pe site-ul oficial. 

 

 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 pentru lunile septembrie şi 

octombrie. 

2. Proiect de hotărâre pentru validarea madatului de consilier local al domnului Brumă 

Mihai Cristinel. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarera cererii de finanţare a proiectului „Reabilitare 

termică în vederea creşterii eficienţei energetice a 2 blocuri de locuinţe din municipiul 

Botoşani”, a cheltuielilor aferente şi a mecanismului de recuperare a cheltuielilor. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor 

tehnico-economici, pentru proiectul „Reabilitare termică în vederea creşterii eficienţei 

energetice a blocului de locuinţe nr. 2, sc. A, B, C, D, E şi F, strada Cuza Vodă din 

municipiul Botoşani”. 

 

Şedinţa este legal constituită. 

 

La lucrările şedinţei participă un număr de 14 consilieri în funcţie, fiind învoiţi domnii 

consilieri Sorin Eugen Apostoliu, Corneliu Daniel Furtună, Radu Lebădă, Ovidiu Daniel Luca, 
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Gheorghe Gabriel Murariu, Eugen Cristian Ţurcanu, având depuse cereri la mapa preşedintelui de 

şedinţă şi lipsind doamna consilier Lidia Bucşinescu şi domnii consilieri Cătălin Virgil Alexa şi 

Gheorghe Iavorenciuc. 

 

Punctul 1 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de 

şedinţă pentru lunile septembrie şi octombrie – este avizat favorabil de către comisia de specialitate 

nr. 5. 

 

Domnul Secretar Ioan Apostu – există o problemă de procedură, preşedintele ales lipseşte, 

de aceea roagă să fie făcute propuneri pentru alegerea preşedintelui de şedinţă al consiliului pentru 

lunile septembrie şi octombrie. 

 

Domnul consilier Mihai Tincu propune pe domnul Paul Onişa, luând în considerare 

ordinea alfabetică şi faptul că nu a mai fost ales până în prezent. 

 

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre cu propunerea domnului consilier Tincu, aceasta 

este aprobată cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi în sală (12) – lipseşte din sală la 

momentul votării domnul consilier  Florin Ioan Ghiorghiţă. 

 

Domnul preşedinte de şedinţă Paul Onişa prezintă ordinea de zi, precizând că punctul 4 a 

fost retras, deoarece s-a constatat faptul că acesta a fost aprobat într-o altă şedinţă a Consiliului 

Local, iar doamna Administrator Public Adriana Zăiceanu poate da detalii cu privire la acest 

proiect, la solicitare. 

 

Domnul preşedinte de şedinţă Paul Onişa supune la vot cererile de învoire, individual: 

- Radu Lebădă, cu 11 voturi pentru şi 1 abţinere (doamna consilier Aura Simion), 

- Sorin Eugen Apostoliu, cu 11 voturi pentru şi 1 abţinere (doamna consilier Aura 

Simion), 

- Ovidiu Daniel Luca, cu 11 voturi pentru şi 1 abţinere (doamna consilier Aura Simion), 

- Corneliu Daniel Furtună, cu 11 voturi pentru şi 1 abţinere (doamna consilier Aura 

Simion), 

- Eugen Cristian Ţurcanu, cu 10 voturi pentru şi 2 abţineri (doamna consilier Aura Simion 

şi domnul consilier Gheorghe Florentin Ursuleanu), 

- Gheorghe Gabriel Murariu, cu 11 voturi pentru şi 1 abţinere (doamna consilier Aura 

Simion). 

Notă: Lipseşte din sală domnul consilier Florin Ioan Ghiorghiţă. 

 

Domnul preşedinte de şedinţă Paul Onişa prezintă ordinea de zi, precizând că punctul 4 a 

fost retras, deoarece s-a constatat faptul că acesta a fost aprobat într-o altă şedinţă a Consiliului 

Local. 
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Domnul Primar Ovidiu Iulian Portariuc solicită ca dezbaterile să fie  începute pe 

proiectul de reabilitare termică, pentru că este un proiect de importanţă capitală pentru marele 

proiect de reabilitare termică început. După cum  se ştie, este cea de-a treia fază. În primă fază au 

existat anumite rezerve vis-a-vis de posibilitatea de a pune în practică un asemenea proiect. 

Lucrurile au început să se mişte, într-adevăr, întâmpinăm anumite dificultăţi, o parte din cetăţeni 

sunt plecaţi din oraş, astfel sunt blocate lucrările, mansardele sunt pline cu diverse obiecte sau sunt 

făcute modificări la acestea, şi atunci constructorul nu poate intra. A sesizat Primăria, dar nici noi 

nu putem interveni, fiind proprietate privată. Ca atare, am luat legătura cu Asociaţia de Proprietari, 

cu rugămintea de a le transmite acest mesaj, de a permite cât mai repede accesul, pentru că riscă să 

blocheze un proiect întreg.  

A doua cerere de finanţare a fost semnată ieri, iar în cel mai scurt timp vor începe 

procedurile de licitaţie, pe  timpul sezonului rece, imediat în primăvară sperăm să fie semnat 

contractul şi să înceapă lucrările.  

Astăzi avem această a treia cerere de finanţare, unde trebuie aprobaţi indicatorii, în urma 

corespondenţei purtată cu cei de la ADR Nord-Est, astfel încât săptâmâna viitoare sau cel târziu în 

maxim 10 zile, să putem semna a treilea contract.  

Ieri domnul director Asaftei de la ADR Nord-Est ne-a sugerat să ne grăbim, pentru că 

pierdem banii pentru cea de-a treia cerere de finanţare. Avem unele emoţii legate de această 

prezentă aici, fiind un proiect de aproape 30 de miliarde lei, oamenii aşteaptă cu interes, şi speră să 

fie avizat favorabil de consiliu.  

 

Domnul preşedinte de şedinţă Paul Onişa informează că între timp a revenit în sală 

domnul consilier Florin Ioan Ghiorghiţă.  

 

Fiind supusă la vot ordinea de zi, aceasta este aprobată cu unanimitate de voturi a 

consilierilor prezenţi (13). 

 

Punctul 2 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru validarea madatului de consilier 

local al domnului Brumă Mihai Cristinel. 

 

Domnul consilier Pleşca Stelian precizează faptul că grupul PNL se retrage de la acest 

punct de pe ordinea de zi.  

 

Notă: Din grupul PNL sunt prezenţi la şedinţă doamna consilier Cătălina Camelia Lupaşcu 

şi domnul consilier Stelian Pleşca.  

 

Domnul preşedinte de şedinţă Paul Onişa  solicită domnului Secretar punctul de vedere 

cu privire la afirmaţia domnului Pleşca. Domnul preşedinte menţionează că şi în şedinţa anterioară a 

avut o poziţie vis-a-vis de intrarea de drept a domnului Brumă Mihai în Consiliul Local, este un act 
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la care aveţi ocazia, prilejul şi oportunitatea să-l demonstraţi, că într-adevăr susţineţi democraţia în 

Consiliul Local, aveţi posibilitatea să daţi curs atât legislaţiei în vigoare, cât şi dreptului de a fi ales 

şi de a alege,în speţă, domnului Brumă.  

A fost validat pe listele de Consiliul Local a partidului de care aparţine, există toate 

diligenţele făcute pentru ca dumnealui să fie prezent în Consiliul Local. Reaminteşte că acesta este 

format din 23 de membri şi trebuie să îşi ducă mandatul până la final în această componenţă, pentru 

că, orice s-ar întâmpla într-un partid sau altul, lista de supleanţi este aprobată şi ea trebuie să îşi 

urmeze cursul. 

A bloca prezenţa unui consilier nu înseamnă decât să blocheze democraţia, drepturile 

cetăţeneşti, şi, mai ales că sunteţi în plină campanie electorală, va atârna greu pentru 

dumneavoastră, cei care aveţi astfel de atitudini în Consiliul Local, vis-a-vis de alegători. Nimeni 

dintre cei care ne-au votat în acea compoziţie nu îşi doreşte ca din interior, noi, la un moment dat, 

să credem că avem negri printre albi, sau persoane care cred că dintre cei prezenţi, 22 astăzi în 

Consiliu, suntem mai buni prin ceva faţă de domnul Brumă.  

Dumnealui abia aşteaptă să intre în Consiliul Local, să vedem viziunea dumnealui vis-a-vis 

de administraţia locală, punctele dumnealui de vedere, noutăţile cu care poate să vină, şi poate chiar 

vom avea de învăţat foarte multe lucruri. Daţi curs democraţiei şi încercaţi să nu vă poziţionaţi 

asupra domnului Brumă ca fiind consilieri superiori dumnealui. 

Se adresează grupului PNL, pe carte îi respectă din toate punctele de vedere, ca şi oameni şi 

ca şi partid, sunteţi membri ai unui partid istoric, cu valori liberale indiscutabile, şi dacă 

dumneavoastră doriţi să vă păstraţi poziţia, o faceţi pe riscul dumneavoastră. 

 

Domnul consilier Florin Ioan Ghiorghiţă – în momentul în care mi-am confirmat prezenţa 

la această şedinţă extraordinară, pe ordinea de zi erau doar două puncte, cele referitoare la 

reabilitarea celor trei imobile din municipiul Botoşani.  Mi-am manifestat şi atunci, îmi manifest şi 

acum îngrijorarea şi consideră că nu era un moemnt prielnic pentru a pune pe ordinea de zi un astfel 

de proiect de hotărâre privind validarea mandatului domnului consilier Brumă. 

Din cauza acestui proiect de hotărâre există o absenţă importantă în sală, şi este ferm 

convins că dacă ar fi fost doar cele două proiecte, sala ar fi fost plină. Consideră că acest proiect ar 

fi trebuit discutat într-o şedinţă ordinară a Consiliului Local, indiferent când este convocată. 

Cu toate acestea, s-a prezentat la această şedinţă de Consiliu Local, va susţine prezentul 

proiect de hotărâre, iar, din punctul dumnealui de vedere, colegii liberali vor trebui să voteze. 

Consideră că nu este normal ca unui consilier local să-i fie îngrădit dreptul de a participa la aceste 

şedinţe de Consiliu Local, de a profita sau de a-şi exercita mandatul pentru care cetăţenii l-au trimis 

în acest Consiliu Local, chiar dacă acesta a survenit ca urmare a unor verificări din cadrul partidului 

dumnealui. 

A înţeles şi a susţinut întotdeauna în momentul în care domnul Cristescu avea o acţiune în 

instanţă, a susţinut dreptul de nevinovăţie, de a-şi păstra mandatul domnul Cristescu, de a-şi 

exprima în continure opţiunea de vot, dar, în momentul de faţă, în momentul în care domnul 

Cristescu şi-a prezentat decizia, Consiliul Local nu este lăsat să funcţioneze cum prevede legea, cu 
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23 de consilieri locali. Aşadar, va susţine prezentul proiect de hotărâre, va vota pentru, şi solicită 

vot deschis pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre. 

 

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 11 voturi pentru, în 

unanimitate – doamna viceprimar Cătălina Camelia Lupaşcu şi domnul consilier Stelian Pleşca nu 

au participat la deliberare şi vot, dar sunt prezenţi în sală. 

 

Domnul consilier local Cristinel-Mihai Brumă depune jurământul de consilier local al 

municipiului Botoşani,după care este învestit în funcţia de consilier local. 

 

Domnul preşedinte de şedinţă Paul Onişa menţionează că va fi făcută o pauză pentru a 

introduce în programul şedinţei pe domnul consilier Mihai Cristinel Brumă. 

 

Domnul consilier Mihai Cristinel Brumă – sunt onorat pentru prezenţa mea aici şi doresc 

să mulţumesc celor care m-au suţinut de la bun început, în noiembrie, când s-a declanşat această 

operaţiune de schimbare a domnului Cristescu. Mulţumeşte pentru faptul că s-a vrut respectarea 

legii şi să fie pusă în vigoare aceste prevederi.  

De asemenea, mulţumeşte şi opozanţilor dumnealui, care au arătat ce este politica. În fond, 

este un mod cu care nu m-am confruntat de-a lungul carierii mele scurte de om politic. Este o 

bătălie câştigată, dar doar pe jumătate, pentru că, în orgoliile celor care mi s-au opus, au ales să 

lipsească de la această validare, ca să nu poată fi etichetaţi că au votat pentru resepctarea legii. 

Asigură concetăţenii, prin aportul cărora este aici, că va face uz de toate eforturile pentru a 

face o administraţie aşa cum şi-ar dori-o. În acelaşi timp, în decursul vizitelor în consiliu a remarcat 

că executivul Primăriei de multe ori se loveşte de lipsa sprijinului nostru, al consilierilor. 

Recomandă să se pună capăt acestui război al declaraţiilor şi să se ocupe mai mult de administraţie, 

să se renunţe la orgolii şi să fie făcute toate demersurile pentru a sprijini executivul să ducă la bun 

sfârşit proiectele de pe ordinea de zi. Acolo unde nu sentem de acord, vom lua măsurile cuvenite, 

dar cetăţenii trebuie să înţeleagă, pentru că eu provin din rândul lor.  

Ceea ce se regăseşte în media şi nu numai, este o campanie împotriva Primăriei, a 

Primarului, şi nu este corect acest lucru. Nerealizările Primăriei Botoşani şi ale Primarului vi le 

asumaţi dumneavoastră în egală măsură, atât timp cât nu au fost sprijinite. Toţi avem interes pentru 

bunul mers al urbei. Sper să colaborăm şi să ne înţelegem.  

 

Doamna consilier Cătălina Camelia Lupaşcu aduce la cunoştinţă că, aşa cum s-a văzut, 

grupul PNL s-a retras de la votul respectiv, chiar dacă fizic am fost în sală pentru a vă asculta, astfel 

încât ceea ce aveţi de spus să ne spuneţi nouă, şi nu unor scaune goale.  

Consideră că procedura de vot a fost încălcată, având în vedere că aparatele erau deschise 

doar pentru 11 persoane şi roagă să se ia act de faptul că s-au retras. Am rămas doar pentru a vă 

asculta pe dumneavoastră. 
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Punctul 3 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarera cererii de finanţare 

a proiectului „Reabilitare termică în vederea creşterii eficienţei energetice a 2 blocuri de locuinţe 

din municipiul Botoşani”, a cheltuielilor aferente şi a mecanismului de recuperare a cheltuielilor, 

nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor 

prezenţi (14). 

 

Domnul Primar Ovidiu Iulian Portariuc anunţă că va fi convocată marţi o şedinţă 

ordinară, întrucât există deja pe ordinea de zi câteva proiecte care se vor finaliza în aceste zile. 

 

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

preşedinte de şedinţă – consilier Paul Onişa – declară lucrările şedinţei extraordinare închise.  

 

   

 

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        

  Consilier,             SECRETAR, 

            Paul Onişa                                 Ioan Apostu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat şi dactilografiat, 

           Alina Ecaterina Manolache 


