
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BOTOȘANI 

MUNICIPIUL BOTOȘANI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea alocării unei sume suplimentare necesară la realizarea spectacolului de 
gală „EMINESCU – OM, GENIU și POET DIVIN”  în cadrul 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 alocarea unei sume 

suplimentare necesară la realizarea spectacolului gală „EMINESCU – OM, GENIU și POET 
DIVIN”  în cadrul 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 prevederilor HCL nr. 281/26.09.2019 de aprobare a Regulamentului de acordare a 
Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” – Opera Omnia, 

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. d) și 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, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. (1) Se aprobă alocarea sumei de 12.500 lei din bugetul local pentru anul 2023,  care 

se adaugă la suma aprobată inițial, în vederea realizării spectacolului de gală ”EMINESCU – OM, 
GENIU și POET DIVIN” în cadrul Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” – Opera 
Omnia, Ediţia a – XXXII –a, Botoşani 14 – 15 ianuarie 2023. Suma de 12.500 lei va fi asigurată 
din credite de la bugetul local al municipiului Botoşani pe anul 2023 precum și din sponsorizări. 

(2) Suma mai sus menționată va fi folosită la închirierea sălii de spectacol și a 
echipamentului de lumini și sunet precum și asigurarea unui recital de către artistul Nicolae 
Voiculeț. 

(3) Se împuternicește Primarul municipiului Botoșani pentru încheierea unui acord de 
parteneriat cu Teatrul ”Mihai Eminescu” Botoșani în vederea realizării spectacolului 
”EMINESCU – OM, GENIU și POET DIVIN” în noile condiții. 

Art. 2. Primarul municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ, 
      Consilier,           Secretar general,  
Marius Petru Rogojinschi                                                Ioan Apostu 
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