
Distinse domnule prefect, 

 

Subsemnatul, Chirilă Ghe. Mihai-Silviu, identificat cu CI serie ..., nr. ..., eliberat 

de SPCLEP ... la data de ..., domiciliat în localitatea ..., strada ..., nr. ..., Comuna ..., 

Județul ..., având reședință din 2018 în sat Schit Orășeni, Comuna Cristești, Județul 

Botoșani, cu viză valabilă până la data de 30.10.2020, respectuos Vă solicit clarificări cu 

privire la statutul juridic al mandatului primarului Comunei Cristești, domnul Lucian 

Borfotină.  

În presa botoșăneană1 a apărut, la data de 18 decembrie 2019, informația că 

primarul Comunei Cristești, domnul Lucian Borfotină, a părăsit Partidul Social 

Democrat și a devenit membru al ALDE.  

Domnul Borfotină a declarat că a preluat o funcție de coordonare în noul partid și 

că va candida pe listele acestui partid la alegerile locale.  

Conform art. 15, alin. (2), lit. g al Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor 

locali, introdus de către punctul 6, art. I din Legea 249/2006, mandatul de primar se 

încheie înainte de termen în cazul pierderii, prin demisie, a calității de 

membru al partidului politic pe ale cărui liste a fost ales. 

Legea impune ca primarul să fi părăsit partidul prin demisie pentru a pierde 

funcția înainte de expirarea legală a mandatului. În urmă cu câteva zile m-am interesat 

prin cineva la filiala Botoșani a PSD dacă domnul Borfotină a fost demis sau și-a 

prezentat demisia din acel partid și mi s-a confirmat că a demisionat. De altfel, acest 

lucru rezultă și din declarația publică a domniei sale din presa botoșăneană.  

Art. 16 din Legea nr. 393/2004 impune secretariatului Primăriei Cristești să 

depună la prefectură un referat semnat de secretar, care să cuprindă condițiile încetării 

mandatului primarului înainte de termen.  

Instituția prefectului trebuie să constate, printr-un ordin de prefect, încetarea 

mandatului și să transmită guvernului situația, urmând ca guvernul să stabilească data 

alegerilor anticipate, în cazul de față, probabil coincizând cu alegerile locale.  

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



În perioada ce s-a scurs de la data de 18 decembrie 2019, am constatat că domnul 

Lucian Borfotină continuă să fie implicat în activitățile comunei ca și când ar continua 

să fie primarul acesteia.  

Întrucât există posibilitatea ca domnia sa să nu fi primit încă confirmarea de 

încetare a mandatului și ar putea acționa ca primar până la momentul definitivării 

demersului legal de încetare a acestuia, am decis să întreb autoritatea competentă, adică 

Instituția Prefectului Județului Botoșani.  

Motivez interesul meu față de această situație prin faptul că doresc ca, în cazul în 

care voi fi obligat sau voi solicita să fac demersuri legale pe lângă Primăria Comunei 

Cristești, în calitate de rezident al acesteia, să știu dacă domnul primar Lucian Borfotină 

mai poate semna documente în calitate de primar, în cazul în care semnătura primarului 

va fi necesară, întrucât nu aș vrea să fac acte care, ulterior, să fie lovite de 

nulitate, pentru că primarul nu mai avea calitatea de primar prin pierderea 

mandatului.  

O astfel de situație ar crea complicații, costuri pentru proceduri juridice etc., 

după caz, pierderea unor oportunități sau lezarea gravă a unor interese ale mele și aș 

dori să evit astfel de situații, care pot deveni cât se poate de neplăcute.   

Prin urmare, respectuos Vă solicit să îmi comunicați, în temeiul art. 7 alin (1) din 

Legea 544/2001, în termen de 10 zile, dacă domnul primar Borfotină mai este primar al 

Comunei Cristești, în urma demisiei din PSD și a intrării în alt partid, sau dacă în locul 

domniei sale se află un locțiitor dae primar, învestit cu puterea de a semna acte.  

Atașez în dovedire o fotocopie a cardului de identitate cu viza de reședință pentru 

Comuna Cristești, Județul Botoșani. 

Vă mulțumesc. 

Cu deosebit respect, 

 

10.01.2020         Semnătură    

          Mihai-Silviu Chirilă 

 

 

 

Domnului Valentin Alexandru Colbu, Prefect al Județului Botoșani 


