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încheiat în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 

Municipiului Botoşani din data de 15 ianuarie 2015 

 

 

 Prin dispoziţia nr. 124 din 12.01.2015, Primarul Municipiului Botoşani a convocat 

Consiliul Local în şedinţă extraordinară pentru data de 15 ianuarie 2015, orele 09
00

, în sala de 

şedinţe a Primăriei. 

 

 Dispoziţia nr. 124 din 12.01.2015 este anexată la dosarul şedinţei.  

 

 Ordinea de zi a şedinţei a fost adusă la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul propriu, 

precum şi la avizierul Primăriei. 

 

 Invitaţiile la şedinţă s-au făcut atât în scris, cât şi prin contactarea telefonică a 

consilierilor. 

 

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

lucrărilor şedinţei. 
  

 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 2014. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local 

a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2014. 

 

Şedinţa este legal constituită. 

 

La lucrările şedinţei participă un număr de 19 de consilieri în funcţie, lipsind doamnele 

consilier Cătălina Camelia Lupașcu și Aura Simion şi domnii consilieri Florin Ioan Ghiorghiță și 

Paul Onișa, având depuse cereri de învoire la mapa preşedintelui de şedinţă. 
 

Domnul preşedinte de şedinţă Radu Lebădă supune la vot cererile de învoire, care sunt 

aprobate cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți în sală (17) – lipsește din sală la 

momentul votării domnul consilier Cătălin Virgil Alexa și nu votează domnul consilier Radu 

Lebădă. 
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Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - ținând cont că este un moment festiv și 

suntem aici pentru poetul național Mihai Eminescu, consideră că nu era cazul să se suprapună 

tema cu un proiect de hotărâre, propune să rămână doar punctul 1 pe ordinea de zi.  

 

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

aprobată cu 14 voturi pentru și 4 voturi împotrivă (doamna consilier Lidia Bucșinescu și domnii 

consilieri Corneliu Daniel Furtună, Gheorghe Iavorenciuc și Eugen Cristian Țurcanu) – lipsește 

din sală la momentul votării domnul consilier Cătălin Virgil Alexa. 

  

Punctul 1 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de 

“Cetăţean de Onoare al municipiului Botoşani” laureatului Premiului Naţional de Poezie 

“Mihai Eminescu” pe anul 2014, nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot, acesta este aprobat 

cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (19) – lipsește din sală la momentul votării 

domnul consilier Cătălin Virgil Alexa. 

 

Punctul 2 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive 

din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2014, nu prezintă 

discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 13 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (domnii 

consilieri Gheorghe Iavorenciuc și Eugen Cristian Țurcanu) şi 4 abţineri (doamna consilier Lidia 

Bucșinecu și domnii consilieri Corneliu Daniel Furtună, Ovidiu Daniel Luca și Gheorghe Gabriel 

Murariu). 

 

Domnul Gellu Dorian ia cuvântul, referindu-se la Premiul Național de Poezie ”Mihai 

Eminescu”. Premiul a fost instituit în 1991 de către Primăria municipiului Botoșani printr-o 

Hotărâre a Consliului Local din luna martie. Ți la această ediție avem invitați din toată țara, și 

chiar de peste hotare, din Republica Moldova.  

Ieri au fost deschise Zilele Eminescu la Joldești, Vorona, locul de naștere a mamei 

poetului, Raluca Iurașcu, cu o manifestare foarte frumoasă.  

Astăzi va fi derulat programul binecunoscut. Prezintă oaspeții, începând cu membrii 

juriului, domnul prof. Mircea Martin, academician, critic și istoric literear, președintele juriului; 

domnul prof. univ. Ion Pop, domnul prof. univ. Alcis Telecan. Din juriul opus primum face parte 

domnul prof. univ. Vasile Spiridon, precum și criticul și istoricul literar Ioan Holban. 

Dintre foștii laureați, toți cetățeni de onoare ai municipiului Botoșani, sunt prezenți: 

poetul Dinu Flămându, poetul Adrian Popescu, poetul Ion Mureșan, laureatul de anul trecut, a 

cărui carte va fi lasată diseară, fiind finanțată de Primăria și Consiliul Local al municipilui 

Botoșani.  

De asemenea, sunt invitați reprezentanți ai Uniunii Scriitorilor, poeți nominalizați: poetul 

Lucian Vasiliu, vicepreședintele Uniunii Scriitorilor, poetul Gabriel Chifu, poeții Ioan Stanciu și 

Ioan Moldovan sunt pe drum.  

Sunt prezenți reprezentanții unor importante reviste din țară ce vin de fiecare dată: poetul 

Cassian-Maria Spiridon, președintele Filialei Iași a Uniunii Scriitorilor din România și directorul 

Revistei ”Convorbiri literare”, poetul George Vulturescu, directorul Direcției de Cultură Satu 

Mare și al revistei ”Poesis”, poetul Ioan Radu Văcărescu, directorul revistei ”Euforion” din 

Sibiu, poetul Liviu Apetroaie, de la Revista ”Scriptum”, poetul Adrian Alui Gheorghe, directorul 

revistei ”Conta”. 
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Mai sunt prezenţi poeţii Radu Florescu, Nicolae Sava, eminescologul Valentin 

Coșereanu, Valentin Talpalaru, Adi Cristi, Alexandru Ovidiu Vintilă, Viorica Petrovici, scriitori 

botoşăneni, dar şi actorul Constantin Chiriac, Marius Chelaru.  

 

Domnul prof. Mircea Martin se adresează domnului Primar şi consilierilor locali: ne 

întâlnim de 24 de ani, alături de dumneavoastră, dar şi de predecesorii dumneavoastră, care au 

fost de acord să întemeieze şi să continue minunată şi esenţială tradiţie pentru cultura română.  

Au existat şi dezbateri aprinse, diferende, chiar şi conflicte, dar ne bucurăm că aţi reuşit 

să vă întâlniţi în ideea de Eminescu şi în spiritul poeziei româneşti contemporane. Aici este un 

exemplu pe care ar trebui să îl urmeze şi alte consilii locale, şi, de ce nu, şi Guvernul României.  

 

Domnul Gellu Dorian mai aminteşte invitaţi: Claudiu Comartin, Teodor Dună, Visina 

Doroftei si Maria Putin de la Chişinău, Ala Saineco de la Bălţi. Dă cuvântul unui poet laureat al 

Premiului Naţional de Poezie, ceteţean de onoare al municipiului Botoşani, poetul Dinu 

Flămându.  

 

Domnul Dinu Flămându – voi vorbi în calitate de cetăţean de onoare al oraşului, pentru a 

încerca să explic că nouă ne-ar plăcea foarte multă să dăm Premiul Nobel de Poezie de la 

Botoşani, dar, într-un fel, acestea sunt premiile Nobel pentru poezie, pentru că acesta este 

premiul care are numele cel mai important al acestei limbi şi al acestui popor. 

Noi, cei care suntem prezenţi, scriem poezie, suntem contaminaţi de acest mister de la 

14-15 ani, într-un mod pe care nu l-am cunoscut niciodată: numai citind, dar neştiind vreodată ce 

ne îndreptăţeşte să ne contaminăm de misterul poeziei. Odată contaminaţi, suntem contaminaţi 

până la sfârşitul vieţii de acest mister, chiar dacă nu reuşim să fim întotdeauna mari poeţi. Este o 

mare diferenţă între a intra în poezie, în misterul ei, a fi locuit de misterul poeziei este deja un 

mare câştig.  

Asta încercăm să transmitem şi celorlalţi, există un mister al poeziei, un mister al 

limbajului, o energie ocultă în poezie, aşa cum este materia neagră în univers. Când încercăm să 

explicăm misterul vieţii noastre, de acolo ne luăm principala resursă şi nu ştim cum funcţionează, 

aşa cum nu ştim cum funcţionează materia neagră în univers şi s-ar putea ca misterul care există 

în limbajul poeziei să explice de ce suntem pe lume şi de ce încercăm să explicăm sensibilitatea 

noastră prin cuvinte.  

Prezenţa noastră aici, şi oriunde ne ducem, este să transmitem copiilor şi generaţiilor 

viitoare că a citi poezia nu înseamnă a bifa în programa şcolară încă o materie, nici vorbă! Este 

poate, într-adevăr, este cea mai misteriosă materie de studiu care există în toate programele 

şcolara şi în toate programele naţionale, iar acest lucru trebuie să îl înţelegeţi şi dumneavoastră, 

stimaţi domni politicieni, şi cred că îl înţelegeţi mai bine aici, la Botoşani, decât în alte părţi, 

prentru că acceptaţi să venim cu întrebările noastre şi cu misterul nostru şi încercăm să vă 

convingem, mai departe, că există ceva viu, este o viaţă necunoscută, care trăieşte în cuvinte. Şi 

această viaţă necunoscută este viaţa noastră particulară, a fiecăruia în parte. Continuaţi, şi veţi fi 

pe drumul cel bun, poate vom explica şi misterul materiei negre. 

 

Domnul Adrian Popescu – vin întotdeauna cu o plăcere imensă aici, cu oarece 

recunoştinţă. În 2006, când am obţinut acest mult râvnit premiu, am afirmat că o parte a 

strămoşilor mei aveau două cărţi: Eminescu şi Biblia. Sunt două „aripi” ale spiritului românesc, 
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cu care se poate învăţa, cu care există ar exista. Trebuie să păstrăm această demnitate culturală și 

religioasă, cum venit dintr/un trecut glorios, să mergem spre un viitor măcar triumfător.  

 

Domnul Ion Mureșan – premiul de la Botoșani este cel mai prestigios premiu de poezie 

din țară. Chiar dacă l-ar lua Guvernul, tot nu ar face unul mai mare și cu mai mult prestigiu decât 

cel de la Botoșani. 

Poezia este importantă și pentru cei care nu citesc poezie, pentru că poezia ține trează și 

proaspătă limba pe care o vorbim, premiul de la Botoșani face ca limba să fie proaspătă, curată și 

frumoasă.  

 

Domnul Gellu Dorian – Botoșani este prezentă și Editura Paralalela 45, care face posibilă 

editarea, cu sprijinul Primăriei municipiului Botoșani, a cărților din colecția aceasta importantă, 

cea mai importantă colecție de poezie. Poetul Călin Vlasie și poetul Ioanis Pop se pregătesc 

penstru standul de la Ipotești. 

 

Domnul Cassian-Maria Spiridon – ”mari sunt cei care s-au născut la Botoșani sau au 

trecut prin Botoșani”. Eu am avut șansa să lucrez la Botoșani, iar, de când se acordă acest 

premiu, vin în fiecare an. Mă simt deja un cetățean al Botoșaniului și spun că poezia este mai 

adevărată decât știința, pentru că transmite și cunoaște prin sensibilitate și prin emoție.  

 

Domnul Gellu Dorian mulțumește în numele scriitorilor invitaților și consilierilor locali 

pentru sprijinul acordat organizării acestei ediții și, mai ales, pentru sprijinul pentru viitoarele 

ediții ale acestui premiu.  

  

 

 

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 


