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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 18 august 2014 

 

 

 În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul local al municipiului 

Botoşani a fost convocat în şedinţă extraordinară în data de 19 mai 2014, orele 10,00, în sala de 

şedinţe a Primăriei municipiului Botoşani, cu următoarea ordine de zi: 

 

1. Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 215 din 31 

iulie 2014 privind aprobarea organizării unor manifestări cultural-artistice şi sportive 

sub denumirea ”CULTURAL SUMMERFEST BOTOŞANI”. 

2. Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al 

Municipiului Botoşani pentru şedinţa extraordinară din 18 august  2014. 

 

 la solicitarea unui număr de 14 consilieri locali, Alexa Cătălin Virgil, Apostoliu Eugen 

Sorin, Bucşinescu Lidia, Buliga Marius, Cristescu Marius, Furtună Corneliu Daniel, Ghiorghiţă 

Florin Ioan, Iavorenciuc Gheorghe, Murariu Gheorghe Gabriel, Lebădă Radu, Lupaşcu Cătălina 

Camelia, Luca Ovidiu Daniel, Pleşca Stelian, Ţurcanu Eugen Cristian, prin adresa nr. 

587/14.08.2014. 
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La lucrările şedintei participă un număr de 19 consilieri locali în funcţie, lipsind domnii 

consilieri Luca Ovidiu Daniel, Pleşca Stelian şi Iavorenciuc Gheorghe, având depuse cereri de 

învoire la mapa preşedintelui de şedinţă. 

 

Este ascultat Imnul de Stat şi Imnul Uniunii Europene, după care se trece la derularea 

lucrărilor şedinţei.  

 

Domnul consilier Radu Lebădă, preşedintele şedinţei, supune la vot cererile de învoire, 

acestea fiind aprobate cu unanimitate de voturi (19). 

 

Şedinţa este legal constituită.  

Domnul secretar Ioan Apostu aduce la cunoştinţă faptul că există o problemă 

procedurală, şi anume că domnul preşedinte de şedinţă ales lipseşte. Invită domnii consilieri să 

facă propuneri pentru şedinţa din 18.08.2014. 

 

Domnul consilier Călin George Bosovici propune pe domnul Radu Lebădă. 

 

Fiind supusă la vot propunerea domnului consilier Călin George Bosovici, aceasta este 

aprobată cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (20). 

  

 Domnul preşedinte de şedinţă Radu Lebădă supune la vot ordinea de zi, aceasta este 

aprobată cu 19 voturi pentru şi 1 abţinere (domnul consilier Gheorghe Florentin Ursuleanu). 

 

 Punctul 1 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea 

Hotărârii Consiliului Local nr. 215 din 31 iulie 2014 privind aprobarea organizării unor 

manifestări cultural-artistice şi sportive sub denumirea ”CULTURAL SUMMERFEST 

BOTOŞANI”. 

 

 Doamna consilier Cătălina Camelia Lupaşcu mulţumeşte colegilor consilieri că au 

răspuns convocării şedinţei în curs. Având în vedere că acest eveniment cultural, pentru a fi 

pregătit, necesită o etapă de 2-3 luni. Totuşi, are rugămintea de a aduce câteva modificări. În 
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primul rând, ar trebui schimbată denumirea având în vedere că vara e pe sfârşit şi va trebui ca din 

Cultural Summer Fest, să se intituleze Cultural September Fest.  

 O altă modificare ar consta în faptul că se speră ca resursele extrabugetare resursele 

extrabugetare să fie în cuantum de minim 25.000 lei.Vine în faţa colegilor cu un program propus 

de firma organizatoare, firmă cu care s-a luat legătura şi care, la o primă discuţie, a spus că s-ar 

putea organiza un astfel de eveniment în perioada 4 septembrie – 7 septembrie dar că, având în 

vedere că vara, majoritatea artiştilor au deja un program făcut, pentru a veni în faţa botoşănenilor 

cu un program de calitate, au solicitat ca evenimentul să fie amânat pentru perioada 11-14 

septembrie 2014. Dumnealor îşi asumă ca acest eveniment care se va desfăşura în această 

perioadă, să aducă în Botoşani nume importante din showbizz-ul românesc şi din muzica 

românească. La mapa consilierilor se găseşte e-mailul primit de la firma organizatoare.  

 Aşadar, ca şi nume de renume, pentru prima seară va fi Gelu Voicu, va fi o seară de 

folclor, pentru a doua seara, o seară dance, va fi Liviu Teodorescu şi Shift, pentru cea de-a treia 

seară va fi Nadir şi Elena Gheorghe cu formaţia, iar pentru seara de duminică, care va fi o seară 

dance-pop-rock british, va fi Canaf şi Vunk. Dumnealor îşi asumă organizarea acestui 

eveniment, un eveniment de calitate, şi se doreşte sprijinirea acestui eveniment cu o resursă din 

sponsorizări în cuantum de 25.000 lei. În e-mailul primit, şi firma organizatoare de evenimente 

precizează că pentru o bună calitate în livrarea unui asemenea eveniment este necesar a se avea 

un parteneriat cu două sau trei luni înainte.  

 Deşi a fost asumat proiectul într-o primă etapă de către domnul Primar şi echipa domniei 

sale, se pare că totul a fost un circ pe care l-a livrat în fiecare şedinţă de Consiliu Local prin 

iniţiativele pe care le-au avut colegii consilieri. Îi roagă pe domnii consilieri de a veni în sprijinul 

organizatorilor pentru a desfăşura în Botoşani un eveniment de calitate şi care să nu necesite bani 

publici.  

 

 Domnul consilier Paul Onişa se referă la modificarea denumirii evenimentului, care a 

venit în ultima secundă. Se teme ca evenimentul să nu fie din nou amânat pentru luna octombrie 

şi atunci să se numească October Fest, să fie în sfârşit şi la Botoşani o manifestaţie cu un titlu 

european. Ar satisface pe toată lumea. Ar fi dorit ca expunerea de motive a doamnei Lupaşcu să 

se rezume la o simplă prezentare a ideii pe care a avut-o, cu schimbarea denumirii şi a datei, fără 

replicile acide cu privire la ceea ce s-a întâmplat.  
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 Trebuie privit înainte, să se caute performanţă şi evenimente care satisfac locuitorii 

oraşului, şi mai puţin trimiteri la tot felul de acuze, pentru că se ajunge într-o altă extremă, aceea 

a lipsei de colegialitate, a lipsei de susţinere a ideilor venite dintr-o parte sau din cealaltă a 

eşichierului politic. Consideră că viziunea şi misiunea consilierilor locali ar trebui să reprezinte 

doar interesele oraşului şi nimic mai mult. Este încântat de denumirea dată, September Fest, şi 

speră ca acest eveniment să fie la înălţimea locului în care se desfăşoară festivalul.  

 

 Domnul consilier Mihai Tincu nu a înţeles ceea ce a vrut să spună doamna consilier 

Cătălina Camelia Lupaşcu, nu a înţeles decât faptul că amână festivalul, şi nu înţelege din ce 

motiv, probabil din cauza faptului că nu a fost în stare să pună cap la cap nişte lucruri care 

înseamnă o activitate practică, o activitate de organizare, de comunicare, de finanţare, de a 

comunica în final, la urma urmei, cu cetăţenii oraşului, cu botoşănenii, cu cei care i-au ales şi 

trimis în Consiliul Local. A rămas siderat de denumirea pe care o preconizează şi spune că mai 

bine s-ar numi NeverFest, pentru a mai pune o acţiune politică la zi, pentru a deschide săptămâna 

astfel. Nu este mulţumit de asemenea atitudini copilăreşti.  

 Se joacă şi se face politică în cadrul Consiliului Local. Nu crede că locuitorii acestui oraş 

vor fi mulţumiţi. Consideră că doamna Lupaşcu a avut o sarcină concretă de când a fost aleasă 

viceprimar şi nu a fost în stare să o facă. O roagă să vină cu o garanţie, fiindcă există o relaţie 

contractuală cu cetăţenii acestui oraş. Prima sarcină a doamnei Lupaşcu a fost practice acest 

festival, nu a fost în stare să îl facă şi îl amână pentru septembrie, dintr-un motiv sau altul, 

schimbându-i şi denumirea. Se teme să nu ajungă Never Fest. 

 

 Doamna consilier Cătălina Camelia Lupaşcu se adresează domnului consilier Tincu, 

spunând că se putea întâmpla să fie Never Fest dacă rămânea pe iniţiativa domnului primar. 

Aşadar, bănuieşte că domnul Tincu are o temă de partid pentru a spune în fiecare zi că 

viceprimarii nu îşi fac datoria. Viceprimarii îşi fac datoria şi şi-ar fi dorit ca şi ceilalţi să fie 

alături de acest eveniment şi şi-ar fi dorit ca dumnealui, în calitate de consilier local şi eventual 

venit din zona privată, să fi pus un bănuţ în contul primăriei pentru sponsorizare.  

 Bănuieşte că nu a făcut acest demers deoarece era să fie NeverFest prin iniţiativa 

domnului Primar care, la momentul la care i-a dat doamnei Lupaşcu spre organizare acest 

eveniment, nu avea nimic în contul primăriei din partea de sponsorizări. Probabil tema de partid 
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este NeverFest şi în fiecare zi, pe orice canal media, trebuie să spună poezia prin care 

viceprimarii nu fac absolut nimic, fiindcă aceeaşi temă o are în fiecare zi şi domnul Cosmin 

Andrei şi pentru că, de fapt, nu sunt în stare.  

 Va fi SeptemberFest, organizat de o firmă care îşi asumă în totalitate costurile. Deoarece 

îl vede pe domnul Cosmin Andrei că râde, dacă dumneaei ar fi în locul domnului Andrei sau a 

domnului primar, n-ar râde nici o clipă când ar şti că a dus în organizarea evenimentelor sume 

colosale de bani, sume care cetăţenii le scot cu greu din buzunarele dumnealor. Îi mulţumeşte 

domnului Tincu şi îi transmite că este posibil ca în zilele următoare să îi facă o vizită pentru o 

sponsorizare pentru organizarea acestui eveniment şi pentru a fi sigur că nu va fi Never Fest. 

  

 Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei este uimit că domnii colegi din spectrul politic 

de dreapta cer bani de la social-democraţi. Doreşte să îi transmit doamnei viceprimar că 

dumneaei face circ în Consiliul Local şi nu domnul Primar. Astăzi s-a convocat Consiliul Local 

pentru o hotărâre derizorie. Spune din experienţă, şi condieră că mai mulţi colegi sunt în 

asentimentul dumnealui, că acest eveniment putea fi realizat chiar în 6 zile lucrătoare, ţinând 

cont că a avut oferta firmei de la Iaşi.  

 Din punctul dumnealui de vedere, consideră că au apărut impedimente din cauza locului 

în care trebuie să fie organizat acest festival, loc pe care tot doamna viceprimar l-a hotărât, cum, 

de altfel, a aprobat şi sumele în buget pentru aceste evenimente şi acum spune că se cheltuiesc 

bani publici. Bugetul a fost aprobat şi cu concursul dumneaei.  

 Grupul PSD va vota pentru această hotărâre pentru că se gândesc în primul rând la binele 

cetăţenilor, dar este uimit că doamna viceprimar are nevoie de două luni de zile pentru a organiza 

un festival, speră să nu se blocheze toată activitatea din domeniile pe care dumneaei le 

coordonează, de la Patrimoniu, la Urbanism şi Cadastru, pentru că va fi acest eveniment măreţ, 

ca şi cum Botoşani s-ar transforma într-o capital cultural europeană şi este nevoie de o 

desfăşurare impresionantă de forţe, mai ales când toate lucrurile sunt puse la punct, există o 

ofertă, banii nu vin din cer, trebuie depuse eforturi pentru aceste sponsorizări, fiindcă agenţii 

economici nu vor veni să dea bani. Cu alte cuvinte, doamna viceprimar a avut un singur lucru de 

făcut şi nici pe acesta nu a fost în stare să îl ducă la îndeplinire. 
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 Domnul consilier Florin Ioan Ghiorghiţă consideră că devin penibili, din păcate 

Consiliul Local a ajuns o scenă de luptă şi se luptă efectiv la orice hotărâre de Consiliu Local, 

bună, rea, cum este ea. Nu crede că s-a procedat corect nici când pe 11 august s-a trimis o hârtie 

cu o sarcină de serviciu pentru a organiza un festival, se ştie că un festival nu se poate organiza 

în 6 zile, experienţa domnului Ghiorghiţă este ceva mai vastă decât a domnului Andrei, şi mai 

ales fără bani publici. La sfârşitul lunii trecute, pe 26 sau 27, când a fost şedinţa de Consiliu 

Local, şi-au manifestat disponibilitatea de a ajuta, de a face legătura cu anumite societăţi, 

anumite firme care se pot ocupa cu organizarea de astfel de evenimente.  

 Recunoaşte că nimeni nu i-a cerut ajutorul până zilele trecute, când a discutat cu domnul 

viceprimar Ţurcanu şi când l-a contactat pe domnul Bogdan Mirghiligiu, directorul societăţii 

firmei organizatoare din Iaşi, Events Management Company, cea care s-a ocupat de organizare şi 

în anii trecuţi. În perioada în care ar fi trebuit să se desfăşoare festivalul la Botoşani, dumnealor 

erau angrenaţi în alte festivaluri în ţară, pentru că sunt foarte solicitaţi şi era normal că nu puteau 

organiza două festivaluri în acelaşi timp.  

 Nu este logistica necesară, nu sunt terasele necesare, berarii dispuşi pentru a veni şi a 

organiza astfel de evenimente, două evenimente în acelaşi timp. Atunci, dumnealor, au propus, în 

primă fază, perioada 4-7 septembrie, dată iniţial acceptată, dar mai apoi, ţinând cont că 

majoritatea artiştilor închid sezonul estival pe litoral, şi 99% dintre artişti sunt ocupaţi în acel 

weekend, cu închiderea sezonului estival şi a teraselor şi a cluburilor pe litoral, a venit solicitarea 

de a se organiza acest eveniment în perioada 11-14 septembrie.  

 S-a acceptat această dată, se ştie că vara a fost una capricioasă, cu frig şi ploi în ultimele 

două săptămâni, este posibil ca în luna septembrie să fie vremea mai bună decât a fost în timpul 

verii. Zilele trecute a participat la un festival la Bran, un festival al verii când afară nu erau 10 

grade Celsius, lumea era destul de multă şi participarea numeroasă.  

 Aşadar, ţinând cont că s-a vrut organizarea acestui festival fără a cheltui nici un leu din 

bani publici, ţinând cont că nu s-a dorit cheltuirea a 2-3 miliarde din bani publici, aşa cum s-a 

întâmplat în anii trecuţi pentru organizarea acestui festival, bani din buzunarele oamenilor, s-a 

hotărât ca acest festival să fie mutat din data de 15 august 2014 în data de 11 septembrie, nu este 

absolut nici un fel de problemă că este o lună de zile întârziere, pentru că oamenii vor beneficia 

de distracţie şi în septembrie aşa cum ar fi beneficiat şi în luna august. Mai mult decât atât, 



Proces verbal ședință extraordinară a Consiliului Local Botoșani  

din data de 18 august 2014 

 

7 

probabil vor fi şi mai mulţi prezenţi în Botoşani decât ar fi fost în luna august, ţinând cont că este 

şi weekend-ul când va începe probabil şi şcoala.  

 Susţine acest proiect de hotărâre, şi în continuare, îşi manifestă disponibilitatea de a ajuta 

unde şi cum poate, chiar şi cu sponsori, aşa cum a spus şi în urmă cu ceva timp, nu este nici un 

fel de problemă şi se cer bani şi de la spectrul politic al PDL-ului, şi de la spectrul politic al PSD-

ului şi al PNL-ului, la astfel de acţiuni toată lumea ar trebui să contribuie pentru binele oraşului. 

Nu se fac deosebiri, nu se face campanile electorală, nu se strâng bani pentru alegeri 

parlamentare sau prezidenţiale sau orice altceva pentru a apela doar la anumiţi clienţi politici. 

Invită pe toată lumea care poate să sponsorizeze să vină alături de Consiliul Local şi de 

executivul Primăriei pentru a organiza acest eveniment pentru botoşăneni.  

  

 Fiind supus la vot proiectul de hotărâre împreună cu amendamentele propruse, este 

aprobat cu 19 voturi pentru şi 1 vot împotrivă (domnul consilier Gheorghe Florentin Ursuleanu). 

 

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

preşedinte de şedinţă – consilier Radu Lebădă – declară lucrările şedinţei extraordinare închise.  

 

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        

            Consilier,             SECRETAR, 

        Radu Lebădă                                         Ioan Apostu 

 

 

 

 

 

 

 

 Redactat şi dactilografiat, 

            Alina Ecaterina Manolache 


