
 
 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BOTOȘANI 

MUNICIPIUL BOTOȘANI 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea organizării  Evenimentului „Revelion 2022 – 2023” 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI, 

 analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind aprobarea organizării,  

finanţării, precum şi a programului Evenimentului „Revelion 2022 – 2023”, 

analizând raportul de specialitate comun al Direcţiei Economice şi Serviciului Centru Informaţii 

Cetăţeni, precum şi  rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, 

în baza dispozițiilor Legii finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările 

ulterioare, și Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor 

instituțiilor, aprobate prin Ordinul nr. 1792/2002 emis de Ministrul finanțelor, cu modificările și 

completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 129 alin. (2) lit. b), c) și d), alin. (4) lit. a), alin. (6) lit. a) 

și b) și alin. (7) lit. a), d) și e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, publicată în Monitorul Oficial din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1.  (1) Se aprobă organizarea Evenimentului „Revelion 2022 – 2023” locaţie Piaţa Revoluţiei – 

str. Cuza Vodă, Pietonal Unirii, după următorul program: 

• Între orele 21 – 24 spectacol muzică populară, muzică pop dance, artişti locali şi naţionali; 

• Ora 00 – 00.15 Foc de artificii; 

• Ora 00.15 Spectacol artist naţional. 

 

              (2) Se aprobă alocarea sumei de 178.000 lei din bugetul local al municipiului Botoșani pe 

anul 2023 în vederea finanţării cheltuielilor destinate realizării evenimentului, defalcată după cum 

urmeaza: 

• Scenă – 30.000 lei 

• Artificii – 40.000 lei  

• UCMR-ADA – 8.000 lei 

• Artişti naţionali şi locali de muzică pop şi muzică populară – 100.000 lei 

Sumele mai sus menţionate sunt estimative putând suferi modificări, dar cu încadrarea în 

suma totală alocată. 

Art. 2. Suma alocată conform art. 1 alin. (2) va fi asigurată din bugetul local și sponsorizări. 

             

Art. 3. Primarul Municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate, va duce la    

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ, 

      Consilier,       Secretar general,  

Ada Alexandrina Macovei                                             Ioan Apostu 
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