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ROMÂNIA 

  JUDEŢUL BOTOŞANI 

MUNICIPIUL BOTOŞANI 

      CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES – VERBAL 

încheiat în cadrul şedinţei Consiliului Local al 

Municipiului Botoşani din data de 15 ianuarie 2012 

 

 

 Prin dispoziţia nr. 88/12.01.2012, Primarul Municipiului Botoşani a convocat 

Consiliul Local în şedinţă extraordinară, pentru data de 15 ianuarie 2012, orele 9,00 în 

sala de şedinţe din sediul Primăriei. 

 

 Dispoziţia nr. 88/12.01.2012 este anexată la dosarul şedinţei. 

 

 Ordinea de zi a şedinţei a fost adusă la cunoştinţă publică prin afişare la afişierul 

Primăriei. 

 

 Invitaţiile la şedinţă s-au făcut 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 2011; 

 2. Proiect de hotărâre privind finanţarea Premiului Naţional de Poezie „Mihai 

Eminescu” pe anul 2011. 

 

 La lucrările şedinţei participă un număr de  20 de consilieri domnii consilieri 

Constantin Bidaşcă, Lidia Bucşinescu şi Nicolina Chirilă, care au depus cereri de învoire 

la mapa preşedintelui.   
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 Este ascultat Imnul de Stat şi Imnul Uniunii Europene după care se trece la 

derularea lucrărilor şedinţei. 

 

 Ia cuvântul domnul viceprimar Alexa care arată că ne întalnim cu un incident 

procedural datorită absenţei motivate a preşedintelui de şedinţă desemnat, drept pentru 

care îl propune preşedinte al şedinţei de astăzi pe domnul preşedinte al comisiei de 

cultură a Consiliului Local, respectiv domnul consilier Volinaşi Costin. 

 Propunerea este supusă la vot şi aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

 D-nul consilier Costin  – prezintă ordinea de zi din dispoziţia de convocare şi o 

supune la vot, fiind aprobată cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (20). 

 

 În continuare, se prezintă cererile de învoire a domnilor consilieri Constantin 

Bidaşcă, Lidia Bucşinescu şi Nicolina Chirilă, depuse la mapa preşedintelui de şedinţă, 

sunt supuse la vot şi sunt aprobate cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (20). 

 

 D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Volinaşi Costin, salută prezenţa în sala de 

şedinţe a reprezentanţilor din domeniul culturii şi oficialităţilor, mulţumind tuturor 

invitaţilor şi participanţilor la manifestări, fiind prezente personalităţi importante în 

domeniul culturii, din mai multe localităţi ale ţării.  

 

 Se trece la derularea ordinii de zi şi se pune în discuţie punctual nr. 1: 

Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de “Cetăţean de Onoare al 

Municipiului Botoşani” laureatului Premiului Naţional de Poezie “Mihai Eminescu” pe 

anul 2011. 

 

 Se dă cuvântul comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele de avizare 

asupra proiectului de hotărâre supus dezbaterii şi adoptării. 
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 Comisiile de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Local acordă aviz favorabil 

asupra proiectului de hotărâre pus în discuţie. 

 

 Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 

în forma prezentată de către executiv. 

Art.1. – se supune la vot şi se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor 

prezenţi (20). 

 Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (20). 

Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 

voturilor consilierilor prezenţi (20). 

 

Punctul nr. 2: 

Proiect de hotărâre privind finanţarea Premiului Naţional de Poezie „Mihai 

Eminescu” pe anul 2011. 

 

Se dă cuvântul comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele de avizare 

asupra proiectului de hotărâre supus dezbaterii şi adoptării.  

 

 Comisiile de specialitate nr. 1 şi 5 avizează favorabil acest proiect de hotărâre.  

 

 Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 

în forma prezentată de către executiv. 

Art.1. – se supune la vot şi se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor 

prezenţi (20). 

 Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (20). 

Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 

voturilor consilierilor prezenţi (20). 

 

 Ia cuvântul d-nul primar Flutur, mulţumind tuturor care au avut plăcerea de a 

participa la manifestări urând un călduros bun venit la Botoşani.  
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Arată că, la Botoşani, a devenit o tradiţie, acordarea Premiului Naţional de 

Poezie “Mihai Eminescu”.  

În fiecare an, prima Hotărâre adoptată de Consiliul Local este cea privind 

acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Botoşani, laureatului Premiului 

Naţional de Poezie “Mihai Eminescu”. Botoşănenii, din respect pentru marele poet 

naţional Mihai Eminescu, îl omagiază an de an, oferind în acelaşi timp, cel mai valoros 

premiu de poezie din ţară. Invită pe toţi cei prezenţi în sală să participe la toate 

manifestările organizate.  

 Alături de Consiliul Local şi Primărie, printre organizatorii manifestărilor se 

numără Direcţia de Cultură a Judeţului Botoşani precum şi Memorialul Ipoteşti. 

 

 D-nul consilier Costin – dă cuvântul domnului  Gellu Dorian pentru a prezenta 

invitaţii. 

 

 D-nul Dorian – ne aflăm la cea de-a XXI-a ediţie de acordare a Premiului 

Naţional de Poezie “Mihai Eminescu”, fiind prezente la Botoşani, personalităţi marcante 

în domeniul culturii româneşti.  

Data de 15 ianuarie a devenit Ziua Culturii Naţionale. Ministerul Culturii este 

implicat şi la această ediţie cu suport financiar. Ne onorează cu prezenţa din partea 

Ministerului Culturii domnul Radu Enache. 

Ne mai onorează cu prezenţa în acest an: foşti laureaţi ai Premiului Naţional de 

Poezie “Mihai Eminescu” şi totodată cetăţeni de onoare ai municipiului Botoşani, 

respectiv poeţii, scriitorii, criticii, oamenii de cultură: d-nul Mircea Martin – preşedintele 

juriului actualei ediţii a Premiului Naţional de Poezie ; pentru a face parte din juriu au 

venit şi d-nul Cornel Ungureanu, d-nul Nicolae Manolescu, d-nul Ion Pop, d-nul Mircea 

Diaconu ; participă şi d-nul Vasile Spiridon care face parte din juriul Opera Prima ; din 

Republica Moldova d-nul Nicolae Leahu, d-nul Anatol Muraru, d-nul Ion Bâlbă ; d-nul 

poet Vasile Ţânţăreanu din Cernăuţi ; mai sunt prezenţi în sală poetul Adrian Popescu, 

poetul George Vulturescu, poetul Vasile Igna, poetul Mircea Peteanu, scriitorul Ioan 

Radu Văcărescu, scriitorul Silviu Guga, profesorul Dragoş Varga, poet Casian Maria 

Spiridon, poet Lucian Vasiliu, poet Liviu Pendefunda, poet Marius Chelaru, poet 



 5 

Valentin Talpalaru, poet Nicolae Ţone, poet Veronica Stăiciuc, poet Dinu Flămând, poet 

Lavinia Simon, poet Călin Vlas, poet Vasile Tudor şi poet Ion Mircea. 

 

Din rândul invitaţilor se aduc mulţumiri pentru tot ceea ce face pentru poetul 

naţional Mihai Eminescu şi pentru posteritatea lui, este apreciată instituţia, de fapt 

singura, care de 21 de ani, cu consecvenţă, indiferent de schimbările de ordin politic, 

păstrează vie memoria poetului. Mai mult decât atât, în ultimii doi ani s-a încercat 

extinderea acestei posterităţi, dincolo de frontierele României. 

Se mai arată că prin grija domnului prof. Marian Enculescu, domeniul de la 

Memorial Ipoteşti este întreţinut, îngrijit corespunzător, s-au plantat molizi şi brazi 

argintii, tei atât de iubiţi de poet, din dor şi apreciere faţă de marele poet Mihai 

Eminescu. 

 

Invitaţii sunt rugaţi să participe la depunerea de coroane si toate celelalte acţiuni 

dedicate acestei zile. 

 

  

Epuizându-se materialele din ordinea de zi şi timpul alocat şedinţei, d-nul 

preşedinte de şedinţă, consilier Volinaşi Costin, declară închise lucrările şedinţei de 

astăzi. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,        CONTRASEMNEAZĂ, 

             Consilier, Volinaşi Costin                   Secretar, Ioan Apostu 

 

 

 

 

 

Redactat şi dactilografiat,  

      Mocanu Niculina 

 

 


