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 Prin dispoziţia Primarului nr. 117 din 15.01.2014, Primarul municipiului Botoşani a 

convocat Consiliul Local în şedinţă de îndată pentru data de 7 octombrie 2013, orele 11
00

, în sala 

de şedinţe a Primăriei.  

 Ordinea de zi a şedinţei a fost adusă la cunoştinţă publică prin anunţ în cotidianul 

„Monitorul de Botoşani"  şi  pe site-ul 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 pentru modificarea H.C.L. nr. 349/2013 privind aprobarea  

Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de management, caietului de 

obiective, condiţiilor de participare pentru concursul de ocupare a postului de manager la  

Filarmonica de Stat Botoşani 

2. Hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 352/2013 privind constituirea comisiei de  

Concurs de management/soluţionare a contestaţiilor în vederea ocupării funcţiei de 

manager la  Filarmonica de Stat Botoşani 

 

La şedinţă participă un număr de 20 consilieri în funcţie, lipsind doamna consilier Lidia 

Bucşinescu şi domnii consilieri Marius Cristescu şi Stelian Pleşca, care au depus cerere de 

învoire, la mapa preşedintelui de şedinţă. Fiind supuse la vot, învoirile sunt aprobate cu 

unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (19) – întârzie domnul consilier Ovidiu Daniel Luca. 

 Şedinţa este legal constituită.  

 

 Se supune la vot ordinea de zi şi este aprobată în forma propusă cu unanimitatea voturilor 

consilierilor prezenţi (20). 
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 Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru modificarea 

H.C.L. nr. 349/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a 

concursului de  management, caietului de obiective, condiţiilor de participare pentru concursul 

de ocupare a postului de manager la  Filarmonica de Stat Botoşani. 

 Domnul consilier Florin Ioan Gheorghiţă precizează că va vota aceste proiecte şi de 

asemenea, că este benefic faptul că aceasta comisie este compusă din oameni cu o reputaţie 

internaţională, naţională. Se adresează domnului Buiuc, spunând că „sunt şi alţii care se pricep şi 

la altceva în afară de fotbal în municipiul Botoşani. Sunt consilieri locali cu care se poate discuta 

şi despre altceva, nu numai despre fotbal. Să înţeleagă că nu există numai violonişti şi 

trompetişti. Suntem şi noi nişte oameni care suntem puşi aici pentru a vota un buget pentru 

Filarmonică, o conducere şi de bine de rău, anual, se duc peste 20 de miliarde din banii 

botoşănenilor către instituţia Filarmonicii”. 

 Domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu precizează că va vota aceste proiecte 

deoarece s-a dat prea multă amploare acelui conflict care s-a născut la Filarmonică. Se adresează 

domnului Primar cu rugămintea de a-i aminti domnului manager interimar faptul că votul 

consilierilor locali a susţinut financiar această instituţie de cultură şi cei de acolo ar trebui să 

înţeleagă faptul că domnii consilieri nu sunt duşmanii celor de la Filarmonică, ci doar că au 

dreptul legal de a delibera. Precizează faptul că afirmaţiile făcute de domnul Buiuc în presă sunt 

jignitoare.  

 Domnul consilier Gheorghe Iavorenciuc este de părere că problema de la Filarmonica 

Botoşani este una simplă, având în vedere faptul că este o problem de management în cadrul unei 

instituţii din subordinea Consiliului Local. Nu înţelege necesitatea unei comisii cu membri aduşi 

din străinătate şi consider că acest fapt îi descalifică pe cei de la conducerea municipiului. De 

asemenea, este de părere că pentru Premiul Naţional de Poezie ar fi trebuit căutaţi sponsori, 

fiindcă de la începutul anului s-au cheltuit deja 3 miliarde de lei pentru astfel de festivităţi. 

Susţine faptul că impresario de la Filarmonică nu îşi fac treaba şi au alte contracte. 

 Fiind supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitatea voturilor 

consilierilor prezenţi (20). 

 Punctul 2 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 

352/2013 privind constituirea comisiei de Concurs de  management/soluţionare a contestaţiilor 

în vederea ocupării  funcţiei de manager la Filarmonica de Stat Botoşani. 

 Domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu are o intervenţie în ceea ce priveşte bugetul 

din acest an. Îl roagă pe domnul Primar să aibă în vedere alocarea unei sume de bani pentru 

achiziţionarea unor costume de scenă pentru doamnele care profesează în cadrul orchestrei 

Filarmonicii Botoşani deoarece a remarcat că doamnele nu au costume de scenă.  
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 Domnul preşedinte de şedinţă Corneliu Daniel Furtună roagă consilierii ca 

intervenţiile să fie pe subiect şi supune proiectul de hotărâre la vot. 

 Fiind supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 19 voturi pentru şi o abţinere 

(domnul consilier Gheorghe Iavorenciuc). 

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

preşedinte de şedinţă – consilier Corneliu Daniel Furtună – declară lucrările şedinţei 

extraordinare închise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        

            Consilier,                   SECRETAR, 

Dr. Corneliu Daniel Furtună                               Ioan Apostu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat şi dactilografiat, 

            Alina Ecaterina Manolache 

 


