
Excelența Voastră, Domnule Prim-Ministru, 

 

Subsemnatul, Mihai-Silviu Chirilă, fiul lui Gheorghe și al Mariei, identificat cu act 

de identitate CI, seria ..., nr. ..., eliberat de SPCLEP ..., la data de ..., domiciliat în 

localitatea..., strada ..., nr. ..., Comuna ..., județul ..., având viză de reședință temporară 

în localitatea Schit Orășeni, Comuna Cristești, Județul Botoșani, respectuos Vă aduc la 

cunoștință următoarele evenimente.  

La data de 18 decembrie 2019, domnul Lucian Borfotină, primarul Comunei 

Cristești, Botoșani, al cărei rezident temporar sunt și eu, a anunțat în presa locală1 

botoșăneană faptul că a părăsit PSD și a aderat la ALDE.  

În conformitate cu art. 160 (1) din OUG 57/2019, demisia din partidul care l-a 

adus la putere și înscrierea în alt partid îl pune pe domnul Borfotină în postura de a-și 

pierde mandatul de primar, cu consecința că actele pe care le face în continuare ar putea 

fi lovite de nulitate, motiv pentru care am adresat la data de 13.01.2020 o petiție 

Instituției Prefectului Botoșani, în care întrebam dacă mandatul de primar al 

domnului Borfotină mai este valabil, în condițiile în care domnia sa continuă să se 

prezinte și să acționeze ca primar al comunei, deși a părăsit PSD.  

Instituția Prefectului mi-a trimis un răspuns, în care mi-a comunicat că sesizarea 

mea va fi transmisă secretariatului Comunei Cristești, care are, conform legii, obligația 

de a transmite prefectului un raport legat de demisia din calitatea de membru al PSD a 

domnului Lucian Borfotină, pentru ca prefectul să emită un ordin de prefect, prin care 

să recunoască vacantarea postului și să propună Guvernului alegeri anticipate.  

Am trimis Instituției Prefectului o a doua petiție, în care ceream să mi se spună ce 

se face de către instituție pentru ca în localitatea noastră să se instaureze legalitatea.  

În paralel, am trimis o notificare la PSD Botoșani, în care ceream să mi se spună 

dacă filiala județeană a partidului a depus la secretariatul comunei Cristești 

o notificare din care să rezulte că domnul Borfotină a pierdut calitatea de membru al 

PSD.  

PSD Botoșani mi-a trimis un document, în care imi comunică faptul că la sediul 

PSD nu s-a depus nicio demisie din partea domnului Borfotină.  

 
1 https://www.botosaninecenzurat.ro/20191218-pleca-primarii-din-psd-pe-capete.html.  



PSD Botoșani reafirmă, în mod corect, ceea ce susține Legea nr. 14/2003, art. 8, 

alin. 1 și 2, că un cetățean român nu poate fi membru în două partide deodată și că 

înscrierea într-un alt partid politic semnifică demisia de drept din fostul 

partid politic. În încheiere, PSD Botoșani îmi recomandă să aflu de la ALDE Botoșani 

dacă domnul Borfotină este membru al acestui partid.  

Cu toate că filiala PSD Botoșani manifestă o foarte suspectă indiferență față de 

soarta unui membru al partidului, care se laudă în presa botoșăneană că dorește să 

ajungă primarul municipiului Botoșani, printre rândurile mesajului trimis mie se poate 

citi că domnul Borfotină nu mai este membru PSD, dar și că nu a fost exclus din 

partid, deci a plecat prin demisie de drept, în temeiul Legii 14/2003.  

Am adresat o petiție filialei ALDE Botoșani, dar și sediului central al partidului, 

dar, din păcate, până în acest moment nu am primit niciun răspuns, deși termenul legal 

oferit de Legea nr. 544/2001 a fost depășit de mult.  

În răspunsul primit de la Instituția Prefectului Botoșani la cea de-a doua petiție, 

mi se comunică faptul că Instituția Prefectului Botoșani nu a emis ordin de 

prefect din care să rezulte încetarea mandatului de primar al domnului Lucian 

Borfotină, întrucât secretariatul Comunei Cristești nu a transmis niciun fel de 

raport în termenul legal de 10 zile, din care să rezulte schimbarea statutului de 

membru de partid al domnului Borfotină.  

Motivul pe care prefectul îl invocă pentru neîndeplinirea de către Secretariatul 

Comunei Cristești a obligației legale este acela că PSD nu a transmis hotărârea forului 

competent al filialei prin care să ia notă de încetarea calității de membru al său a 

domnului Lucian Borfotină.  

În aceste condiții, domnul Lucian Borfotină continuă să fie primar al 

Comunei Cristești, la două luni după anunțarea publică a plecării din PSD și 

a intrării în ALDE, unde se propune publicului botoșănean drept candidat ALDE la 

alegerile ce urmează.  

Într-un interviu din 3 februarie 2020, domnia sa spune că a plecat din PSD, că 

este candidat ALDE, dar și că este în continuare primar al Comunei Cristești2.  

 
2 https://www.botosaninews.ro/418477/politic/video-interviu-lucian-borfotina-candidatul-surpriza-la-

primaria-botosani-pentru-a-pune-in-miscare-rotile-acestui-oras-este-nevoie-de-o-echipa-tanara-si-dinamica/.  



Într-o relatare din data de 10 februarie 2020, domnul Lucian Borfotină este 

prezentat în presă, în calitate de coordonator al Biroului Politic Municipal 

ALDE Botoșani, fiind prezentat într-o fotografie alături de membrii acestui birou3. 

 Din presa botoșăneană rezultă că aceeași situație o au și alți primari din 

județ, care ar fi părăsit, odată cu domnul Borfotină, PSD pentru a adera la alte partide4. 

Luând în calcul cele mai sus menționate, în temeiul art. 7 al Legii 544/2001 

referitor la liberul acces la informații și al art. 2 și 8 (2) al OUG 27/2002 privind 

reglementarea activității de soluționare a petițiilor, respectuos Vă solicit răspuns la 

următoarele chestiuni.  

1. În condițiile în care demisia unui primar din partidul politic care l-

a lansat este publică, mai este necesară hotărârea forului 

competent al PSD pentru ca secretarul Comunei Cristești să 

întocmească raportul către prefect, sau acesta era obligat să se 

autosesizeze și să transmită raportul în baza declarației de drept a domnului 

Borfotină, făcută public? 

2. În cazul în care partidele politice au un joc secret, cum pare a fi cazul aici, 

este posibil ca un primar să anunțe public că a trecut de la un 

partid la altul, să se prezinte publicului ca membru al noului 

partid, să își facă campanie electorală și promisiuni electorale în 

numele noului partid, și totuși să rămână nestingherit primar, 

doar pentru că fostul partid nu a luat act de demisia acestuia?  

3. Este legal sau penal un astfel de gest, prin care un primar nu înregistrează 

oficial demisia la partidul din care a plecat și rămâne nestingherit în funcție 

sau, în virtutea art. 8 al Legii 14/2003, înscrierea în ALDE înseamnă demisia 

de drept din PSD și această demisie de drept era suficientă pentru 

eliberarea raportului de către secretariatul Comunei Cristești și 

emiterea ordinului de prefect pentru vacantarea postului? 

4. A încălcat sau nu legea secretariatul Comunei Cristești neeliberând raportul 

adresat Instituției Prefectului? 

 
3 https://www.botosaneanul.ro/stiri/alde-are-birou-politic-municipal-cu-tot-felul-de-oameni-lista/.  
4 https://www.botosaninecenzurat.ro/20191219-psd-explodeaza-la-botosani-lui-federovici-i-se-cere-

demisia-tincu-a-anuntat-ca-pleaca-din-toate-functiile.html.  



5. În cazul în care PSD refuză să ia notă oficial de demisia fostului membru, pe 

care îl vede la televizor la ALDE, există vreun mecanism legal pentru a 

declanșa încetarea mandatului primarului demisionat din partid 

sau asistăm cu neputință la eludarea legii? 

6. Mai este domnul Lucian Borfotină la ora actuală primarul 

Comunei Cristești sau mandatul domniei sale a încetat la data de 18 

decembrie 2019, iar domnia sa ocupă funcția ilegal? 

7. Dacă nu mai este primar, ce situație juridică au actele emise de 

domnia sa din 18 februarie 2019 încoace? Sunt valabile sau sunt 

nule de drept? 

8. Dacă domnul Borfotină nu mai este primar al Comunei Cristești, 

ce statut juridic are bugetul pe anul 2020 al Primăriei Comunei, 

care probabil a fost aprobat la începutul acestui an, după aprobarea bugetului 

național, în condițiile în care primarul este ordonator de credite?  

9. A soluționat Prefectul Județului Botoșani corect petițiile prin care îi 

comunicam că domnul Borfotină ar putea să nu mai fie primar? 

Atașez în dovedire corespondența cu IPBT și cu filiala PSD Botoșani, dovada că 

sunt rezident al Comunei Cristești și câteva relatări de presă. 

Vă mulțumesc. 

Cu deosebit respect,  

 

25.02.2020                                           Mihai-Silviu Chirilă 

 

 

 

 

 

Excelenței Sale, Domnului Ludovic Orban, Prim-Ministru al Guvernului României 


