
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BOTOŞANI 

MUNICIPIUL BOTOŞANI 
CONSILIUL LOCAL 

 
PROCES – VERBAL 

încheiat în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Botoşani din data de 10 ianuarie 2023 

 
 Prin dispoziția nr. 25 din 05.01.2023, Primarul Municipiului Botoşani a convocat de 
îndată Consiliul Local în şedinţă extraordinară pentru data de 09 ianuarie 2023, ora 1100, în 
sala de ședințe „Mihai Eminescu” a Primăriei municipiului Botoșani, prin mijloace 
electronice.  
 Dispoziţia nr. 25 din 05.01.2023 este anexată la dosarul şedinţei.   
 
 Ordinea de zi a şedinței a fost adusă la cunoştinţă publică prin anunţ la avizierul 
Primăriei şi pe site-ul propriu. 
 
 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 aprobarea abrogării unor hotărâri ale Consiliului Local al 
Municipiului Botoșani și stabilirea componenței Juriului de Acordare a Premiului 
Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” – Opera Omnia. 
 
La lucrările şedinţei 22 de consilieri în funcție, lipsind doamna consilier Monica Delia 

Adăscăliței. Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu se alătură ședinței la punctul 1 al 
ordinii de zi. 

 
Domnii consilieri Marius Petru Rogojinschi, Petru Taielup și Miluță Timofti sunt 

prezenți în sală. 
 
Fiind supusă la vot învoirea doamnei consilier Monica Delia Adăscăliței și a 

domnului consilier Bogdan Ciprian Buhăianu, aceasta a fost aprobată cu unanimitate de 
voturi a consilierilor prezenți (21) – doamna consilier Ada Alexandrina Macovei a votat 
verbal. 

 
Domnul consilier Marius Petru Rogojinschi – ședința noastră de astăzi se 

desfășoară sub augurii organizării în cele mai bune condiții a Zilei Naționale a Culturii 
Române, care la Botoșani își consumă apogeul, prin decernarea Premiului Național de 
Poezie Opera Omnia pentru întreaga creație a unui poet consacrat. Prin urmare, vă supun 
spre aprobare ordinea de zi. 

 
Fiind supusă la vot ordinea de zi, aceasta este aprobată cu 20 de voturi pentru și 1 

abținere (domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu) – domnul consilier Marius Petru 
Rogojinschi a votat verbal. 
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Punctul 1 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea abrogării 
unor hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Botoșani și stabilirea componenței 
Juriului de Acordare a Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” – Opera Omnia – 
este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5. 

 
Notă: Se alătură lucrărilor ședinței domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu. 
 
Domnul consilier Andrei Amos – când va avea loc ședința extraordinară de 

Consiliu Local pentru decernarea premiului? 
 
Domnul consilier Marius Petru Rogojinschi – pe data de 15, dimineața, încă nu 

am stabilit ora. Sunteți de acord cu ora 11? Propune domnul Primar. 
 
Domnul consilier Andrei Amos – din punctul meu de vedere, da. 
 
Domnul consilier Maricel Corneliu Maxim – cred că suntem într-o situație cel 

puțin nefericită, pentru că am ajuns să rupem o relație cu o asociație, o fundație, care s-a 
zbătut pentru acest premiu, pe care l-a și creat, efectiv, iar pentru că ați ales, domnule 
primar, să nu finanțați întreaga activitate, așa cum s-a solicitat de către Fundația 
„Hyperion” – Caiete botoșănene, cred eu că ați făcut o mare eroare și pentru că nu se mai 
poate face acest eveniment. Nu poate fi crescut, și nu poate să se desfășoare în condiții 
rezonabile, eu voi vota chiar împotriva acestui proiect.  

Sper că aveți înțelepciunea ca, pentru viitor, să reluați activitatea și discuțiile cu 
această fundație, și să facem în așa fel încât acest proiect să fie crescut, și nu diminuat, 
pentru că trebuie să facem în așa fel încât să aducem lângă noi, lângă Primărie, lângă 
cetățeni, mult mai multe evenimente care să marcheze acest mare eveniment, acest mare 
poet al nostru, Mihai Eminescu. 

 
Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei – proiectul de hotărâre pe care l-am supus 

astăzi votului dumneavoastră tocmai la acest lucru se referă, o mai bună organizare, iar 
ceea ce îmi transmiteți dumneavoastră vă califică ca fiind un avocat al acestei fundații, care 
a încercat să ne șantajeze. Nu voi răspunde niciodată la șantaj, organizăm acest eveniment 
în cele mai bune condiții, iar, pe viitor, aștept propuneri din partea dumneavoastră, dar vă 
rog frumos nu faceți nici politică, și nu fiți nici avocatul acestor domni care au încercat să 
ne încurce cu acest Premiu Național de Poezie, ca să nu zic mai multe.  

 
Domnul consilier Maricel Corneliu Maxim – dacă îmi permiteți, domnule 

Primar, o să vă răspund prin faptul că acești oameni au creat acest premiu și erau la a 
XXXII-a ediție. În fiecare ediție au făcut lucruri bune, lucruri care au adus imagine 
orașului nostru și cetățenilor municipiului Botoșani. Nu sunt avocatul dumnealor, sub nicio 
formă, și cred, încă o dată, că este o eroare faptul că am întrerupt relația de colaborare cu 
această fundație.  

 
Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei – dacă îmi permiteți un ultim răspuns, este 

părerea dumneavoastră, noi am dorit în continuare să colaborăm cu Fundația „Hyperion”, 
dumnealor au refuzat acest lucru, pe ultima sută de metri, probabil în speranța că ne vor 
încurca. Premiul este al municipiului Botoșani, nu este al meu, nu este al nostru, al celor 
care lucrăm aici, este al întregului oraș, și a fost înregistrat la OSIM, pe Municipiul 
Botoșani, Premiul Național de Poezie Opera Omnia, așa cum este corect să fie, iar în ceea 
ce privește organizarea, nu cred că cineva poate să îl confiște pe Eminescu, indiferent de 
câte argumente ar putea aduce. Acest premiu este al municipiului Botoșani, și așa va 
rămâne. 
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Doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu – am citit adresa primită de la 
Fundația „Hyperion” și vreau să mă lămuresc cu o chestiune: s-a retras și Uniunea 
Scriitorilor din România din acest proiect? Pentru că așa scrie în adresa primită de la 
Fundația Hyperion, și mai scrie acolo că am fi primit o adresă din partea Uniunii 
Scriitorilor din România în data de 7 decembrie 2022. Vă rog să îmi explicați care este 
acum raportul de parteneriat dintre noi și cei de la Uniunea Scriitorilor din România, 
discutând acest premiu, pentru că, sincer, îmi pasă mai mult de ei decât de Fundația 
Hyperion. 

 
Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei – nu mai avem nicio relație de colaborare 

nici cu Fundația Hyperion, nici cu Uniunea Scriitorilor din România, ei au decis să se 
retragă din componența juriului, motivat de faptul că nu am fost de acord cu ceea ce a cerut 
Fundația Hyperion. Deci, cu alte cuvinte, vorbesc în numele fundației și să îi mângâiem pe 
creștet, să acordăm premiul într-un anumit cuantum. Iar acest premiu, așa cum l-am votat 
noi, în Consiliul Local, a fost decis în cuantumul pe care l-am propus. 

Aceste lucruri absurde, în al treisprezecelea ceas, să le recunoaștem, trădează o rea-
credință, și de aceea v-am solicitat dumneavoastră acceptul pentru a numi membri 
prestigioși într-un juriu care va desemna laureatul Premiului Național de Poezie pentru data 
de 15. 

 
Doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu – am o rugăminte, dacă se poate, 

având în vedere că de-abia acum am aflat de această adresă, rog aparatul de specialitate să 
îmi pună și mie la dispoziție adresa 899/07.12.2022, venită din partea Uniunii Scriitorilor 
din România.  

 
Domnul președinte de ședință Marius petru Rogojinschi – dacă îmi permiteți, aș 

ține să menționez că noi nu avem nici calitatea, nici puterea, nici misiunea de a modifica 
istoria. Niciodată nu vom anula sau nu vom nega paternitatea și inițiativa acestui premiu 
național fundației Hyperion – Caiete Botoșănene și domnului Gellu Dorian. Dar, după cum 
vă spusesem și într-o ședință anterioară, parteneriatul trebuie să se desfășoare corect, de 
ambele părți, corect reciproc și nu prim modalități de a încerca să organizez haotic, 
aleatoriu, cu anumite chestiuni ce țin de program și de organizarea acestui program. Aici 
lucrurile capătă niște conotații nesănătoase și nepotrivite care, iată că, în final, au dus la 
desprinderea dumnealor de proiect, nu a Primăriei. 

Și să știți că sunt entități la fel de prestigioase, dacă nu, și mai prestigioase, cu care 
ne putem asocia în ediția de anul viitor, pentru că anul acesta nu mai avem timp, ca 
Uniunea Scriitorilor, și s-ar putea să avem o surpriză plăcută. 

 
Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu – remarc ușurința cu care această 

fundație este acum tratată, după 32 de ani de activitate, și care a fost meritul unor idealiști, 
în anii ’90 de a pune Botoșaniul pe harta culturală a țării, pentru că totul în acei ani era sub 
egida partidului din care faceți parte, și a Ministerului Culturii. Au reușit, printr-o muncă 
asiduă, și printr-un vis nebun al domnului Gellu Dorian al unui grup de poeți, de scriitori, 
pe care îl are în jurul lui, pentru că domnul Dorian nu a făcut singur toate astea, și să pună 
Botoșaniul pe harta țării și să dea o greutate acestui premiu.  

 
Notă: S-a alăturat lucrărilor ședinței domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu.  
 
Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu – Remarc aici o nonșalanță și o 

ușurință cu care ne debarasăm acum de această fundație, de parca a face o fundație este 
așa, o banalitate, și să o ții și în viață 32 de ani, este ceva, așa, care vine de la sine. Nu aveți 
idee cât este de greu să fii ONG-ist în România și în Botoșani, în special. Deci 
iresponsabilitatea cu care tratați această fundație mi se pare o lipsă totală de respect, o dată. 
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A doua, ușurința cu care ne dezicem de Uniunea Scriitorilor din România, care este 
principala formă de organizare, eu nu mai știu de altă formă de organizare a scriitorilor din 
România, să mai fie una, în paralel cu aceeași... 

 
Domnul președinte de ședință Marius Petru Rogojinschi – ați auzit de 

Academia Română, domnule coleg?  
 
Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu – Uniunea Scriitorilor e una, și 

Academia Română alta. 
 
Domnul președinte de ședință Marius Petru Rogojinschi – ea poate fi un 

partener la fel de viabil ca și Uniunea Scriitorilor.   
 
Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu – cine e Academia Română? 

Academia Română ține și de... 
 
Domnul președinte de ședință Marius Petru Rogojinschi – nu cine e, că nu e 

persoană, ce este Academia Română e corect spun, că e și Ziua Limbii Române 15 
ianuarie. 

 
Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 14 voturi pentru, 1 

vot împotrivă (domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu) și 7 abțineri (doamnele consilier 
Raluca Ștefania Curelariu și Ada Alexandrina Macovei și domnii consilieri Andrei Amos, 
Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, Cătălin Mugurel Flutur și Maricel Corneliu Maxim) – 
domnii consilieri Miluță Timofti și Marius Petru Rogojinschi a votat verbal. 

 

Epuizându-se materialele din ordinea de zi şi timpul alocat şedinţei de astăzi, domnul 
preşedinte de şedinţă – consilier Marius Petru Rogojinschi – declară lucrările şedinţei închise.  

 

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,     SECRETAR GENERAL, 
      Consilier,                           Ioan Apostu  

     Marius Petru Rogojinschi 
 
     
 
 
 
Redactat și dactilografiat, 

                                             Alina Ecaterina Manolache 
 


