
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BOTOȘANI 

MUNICIPIUL BOTOȘANI 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea finanţării Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” – Opera 

Omnia,  Ediţia a – XXXII -a, Botoşani 14-15 ianuarie 2023 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI, 

 

analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind finanţarea Premiului 

Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” – Opera Omnia, Ediţia a – XXXII –a, Botoşani 14 – 15 

ianuarie 2023, 

 având în vedere raportul de specialitate comun al Serviciului Centrul Informaţii Cetăţeni şi 

Direcţia Economică, precum şi rapoartele de avizare ale Comisiilor  de specialitate ale Consiliului 

Local, 

 în baza dispoziției Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 129 alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. d) și alin. (14) 

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare,  

în temeiul art. 196 alin. (1) 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, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. (1) Se aprobă alocarea sumei de 40.500 lei din bugetul local pentru anul 2023 în 

vederea finanţării Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” – Opera Omnia, Ediţia a – 

XXXII –a, Botoşani 14 – 15 ianuarie 2023. 

Suma de 40.500 lei va fi asigurată din credite de la bugetul local al municipiului Botoşani 

pe anul 2023 precum și din sponsorizări. 

 (2) Suma totală 40.500 lei  va fi folosită pentru achitarea costurilor legate de 

valoarea premiului, jurizare, realizare însemne premiu,  transport, cazare și masă invitați, 

publicitate precum şi alte cheltuieli neprevăzute ce pot aparea pe parcursul desfăşurării 

evenimentului. Defalcarea sumei pe cheltuieli va fi făcută de Primarul municipiului Botoșani. 

  (3) Se împuternicește Primarul municipiului Botoșani pentru stabilirea Programului 

următoarei ediţii a Premiului Naţional de Poezie care va avea loc la Botoşani  în principal în data 

de 15 ianuarie 2023. 

Art. 2. Valoarea premiului va fi de 25.000 lei brut. 

Art. 3. Se abrogă alin. (5) al art. 4 din Anexa la HCL nr. 281/26.09.2019 de aprobare a 

Regulamentului de acordare a Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” – Opera Omnia. 

Art. 4. Primarul municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate va asigura 

ducerea la îndeplinire a prevederilor  prezentei hotărâri. 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ, 

      Consilier,       Secretar general,  

Ada Alexandrina Macovei                                             Ioan Apostu 
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