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ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
MUNICIPIUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL
PROCES – VERBAL
încheiat în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local al
Municipiului Botoşani din data de 15 ianuarie 2013
Prin dispoziţia nr. 254 din 11.01.2013, Primarul Municipiului Botoşani a convocat
Consiliul Local în şedinţă extraordinară pentru data de 15 ianuarie 2013, orele 0900, în sala
de şedinţe a Primăriei.
Dispoziţia nr. 254 din 11 ianuarie 2013 este anexată la dosarul şedinţei.
Ordinea de zi a şedintei a fost adusă la cunostinţă publică prin anunţ în cotidianul
„Monitorul de Botoşani" precum şi la avizierul Primăriei.
Invitaţiile la şedinţă s-au făcut atât în scris, cât si prin contactarea telefonică a
consilierilor.
Ordinea de zi a şedinţei este următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de “Cetăţean de Onoare al
municipiului Botoşani” laureatului Premiului Naţional de Poezie “Mihai Eminescu” pe anul
2012.
2. Proiect de hotărâre privind finanţarea Premiului Naţional de Poezie “Mihai
Eminescu” pe anul 2012.
3. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de
dezvoltare din excedentul bugetului local al municipiului Botoşani pe anul 2012.
La lucrarile şedintei participă un număr de 23 consilieri.
Este ascultat Imnul de Stat şi Imnul Uniunii Europene, după care se trece la
derularea lucrărilor şedinţei.
Şedinţa este legal constituită.
D-na consilier Huncă – preşedintele şedinţei, în cuvântul de deschidere a şedinţei
precizează că astăzi este o zi cu mare încărcătură emoţională pentru că îl omagiem pe
Luceafărul poeziei româneşti Mihai Eminescu. În cadrul manifestărilor dedicate acestei zile
se află şi şedinţa extraordinară de astăzi a Consiliului Local al municipiului Botoşani pentru
a acorda titlul de „Cetăţean de Onoare al municipiului Botoşani” laureatului Premiului
Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” pe anul 2012.
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În continuare prezintă ordinea de zi din proiectul ordinii de zi cu menţiunea că punctul
nr. 3 de pe ordinea de zi a fost retras, şi supune la vot cele două puncte, fiind aprobată cu
22 de voturi (d-nul consilier Ţurcanu nu este în sală).
Urează un bun venit tuturor invitaţilor care au venit să asiste la şedinţa extraordinară
şi pe meleagurile botoşănene dând cuvântul d-nului Gelu Dorian să facă prezentările
invitaţilor de onoare.
D-nul Gelu Dorian – la rândul său urează un bun venit tuturor invitaţilor la cea de-a
44-a ediţie a zilelor Eminescu şi cea de-a 22-a ediţie a Premiului Naţional de Poezie „Mihai
Eminescu” menţionând că avem bucuria şi de data aceasta să fie prezenţi la Botoşani
scriitori din toată ţara şi de dincolo de Prut, cărora deja le-a oferit o primă zi la Vorona unde
a avut loc o şezătoare literară, ştiindu-se că la Joldeşti care aparţine de comuna Vorona
este locul de origine a mamei poetului Raluca Iuraşcu.
Sunt prezenţi la Botoşani scriitorii:
- profesor universitar,critic literar d-nul Ion Pop - membru al juriului
- critic literar Ioan Holban – director Teatrul Luceafărul din Iaşi – membru al juriului
- profesor universitar- prorector al Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava Mircea
Adiaconu – membru al juriului
- profesor universitar, critic literar de la Bacău Vasile Spiridon – membru al juriului
- fost laureat al ediţiei a 16-a poetul Adrian Popescu – invitat
- de la Bârlad poetul Cristian Simionescu – invitat
- de la Satu Mare poetul George Vulturescu – invitat
- de la Sibiu poetul Ioan Radu Văcărescu – invitat
- de la Bucureşti poetul Denisa Comănescu – invitat
- poetul Nicolae Prelipceanu – invitat
- poetul Nicolae Soni - invitat
- de la Iaşi poetul Casian Maria Spiridon - invitat
- de la Piatra Neamţ poetul Adrian Gheorghe – invitat
- de la Iaşi poetul Valentin Talpalaru – invitat
- de la Bârlad poetul Marian Constandache – invitat
- de la Iaşi poetul Lucian Vasiliu – invitat
- vicepreşedintele ICR Moldova poetul Marius Chelaru – invitat
- de la Iaşi poetul Adi Cristi – invitat
- de la Caracal poetul Paula Reţu – invitat
- de la Suceava profesor universitar Sabina Fânaru – invitat
- poetul Viorica Petrovici – invitat
- poetul Carmen Viorica Stăiciuc – invitat
- de la Chişinău poetul-traducător Leo Butnaru – invitat
- de la Chişinău poetul Anatol Grosu – invitat
- de la Piatra Neamţ poetul Nicolae Sava şi Radu Florescu – invitaţi
- de la Suceava poetul Vasile Tudor – invitat
şi mulţi alţi poeţi care sunt la hotel şi care nu au ajuns aici, dar care vor fi pe parcursul
manifestărilor de astăzi.
În continuare roagă pe d-nul profesor Ion Pop să spună un mic salut din partea
invitaţilor.
D-nul profesor Ion Pop – îşi exprimă onoarea şi emoţia pe care o simte împreună cu
toţi invitaţii de a se găsi alături de Consiliul Local al municipiului Botoşani, de tot corpul celor
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care conduc partea culturală a municipiului, prezentând salutul şi omagiul tuturor invitaţilor
sperând ca ziua de astăzi să marcheze încă o dată importantă în calendarul spiritualităţii
româneşti, mai ales că este şi ziua Poetului Naţional şi ziua limbii române şi totodată
mulţumind pentru invitaţie şi pentru primirea făcută.
D-na preşedinte de şedinţă Huncă – este o tradiţie ca să se confere titlul de Cetăţean
de Onoare al municipiului Botoşani laureatului Premiului Naţional de Poezie Mihai Eminescu
în fiecare an, astfel că propune spre aprobare proiectul de hotărâre pentru acordarea titlului
de „Cetăţean de Onoare al municipiului Botoşani” laureatului Premiului Naţional de Poezie
„Mihai Eminescu” pe anul 2012, fiind aprobat cu 22 voturi (d-nul consilier Ţurcanu nu este în
sală).
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi şi supune spre aprobare proiectul de
hotărâre privind finanţarea Premiului Naţional de Poezie “Mihai Eminescu” pe anul 2012, în
valoare de 20.000 lei, sumă obţinută din sponsorizări a agenţilor economici din municipiul
Botoşani, fiind aprobat în unanimitate de voturi.
Epuizându-se materialele din ordinea de zi şi timpul alocat şedinţei de astăzi, d-na
preşedinte de şedinţă – consilier Mihaela Huncă, declară închise lucrările şedinţei.
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