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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    
  

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI, 
analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei 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, 

raportat la adresa nr. 110/04.01.2023 a Fundației Culturale „HYPERION – CAIETE 
BOTOȘĂNENE” Botoșani prin care ni se aduce la cunoștință faptul că se retrag din organizarea 
festivităților de decernare a Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” – Opera Omnia, 
 având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Centrul Informaţii Cetăţeni, precum şi 
rapoartele de avizare al Comisiilor  de specialitate a Consiliului Local, 

în baza prevederilor Deciziei nr. 100 din 9 mai 1990 privind instituirea Premiului Național pentru 
Poezie ”Mihai Eminescu”, 

în temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. a) și d), alin. (13) și alin. (14) art. 196 
alin. (1) lit. a)  din O.U.G. nr. 57 din 03 iulie 2019 privind Codul Administrativ,  

potrivit dispozițiilor art. 139  alin. (1), alin. (3) lit. i) și ale art. 240 alin. (2)  din  O.U.G.  nr. 57 din 
3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 
2019, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

  
Art. 1. Se aprobă abrogarea următoarelor hotărâri: HCL nr. 281/26.09.2019 privind aprobarea 

Regulamentului de Acordare a  Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” – Opera Omnia, HCL nr. 
331/28.10.2019 privind aprobarea componenței Juriului de Acordare a  Premiului Național de Poezie 
„Mihai Eminescu” – Opera Omnia   și HCL nr. 503/31.10.2022 privind aprobarea componenței Juriului 
de Acordare a   Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” – Opera Omnia. 

Art. 2.  Se aprobă acordarea Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” – Opera Omnia unui 
poet român în viaţă pentru Opera Omnia. Premiul se decernează în ziua de 15 ianuarie, ziua de naştere a 
poetului Mihai Eminescu, într-un spectacol de gală pe scena Teatrului „Mihai Eminescu” Botoşani sau 
într-o altă sală care întruneşte condiţiile cerute de un astfel de eveniment numai în prezenţa poetului 
desemnat de juriu. 

Art. 3.  Premiul va fi acordat la propunerea unui juriu denumit Juriului de Acordare a Premiului 
Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” – Opera Omnia, format din cinci sau şapte personalităţi marcante 
ale literaturii române, profesori şi critici literari, juriul fiind format din Președinte și Membri.  

Art. 4. (1) Nominalizările poeților care vor intra în procedura de jurizare în vederea desemnării 
poetului laureat vor fi făcute de către organizator, Municipiul Botoșani, prin sondaje în diverse medii 



sociale şi culturale, alegându-se astfel cinci sau şapte poeţi, care vor fi comunicați juriului, în vederea 
desemnării poetului laureat.  

 (2) Juriul poate vota în plic închis, prin corespondenţă, cu cinci zile înainte de ziua decernării 
premiului sau, în cazul în care pot fi toţi prezenți la Botoşani cu o zi înaintea galei, prin vot secret, 
înregistrat astfel într-un proces verbal.  

 (3) Votul va fi secret şi va fi colectat de preşedintele juriului.  
 (4)  Preşedintele juriului are dreptul la un singur vot şi nu are drept de veto. 
 (5) Președintele juriului va comunica organizatorilor rezultatul – numele poetului laureat decis de 

membrii juriului. Membrii juriului vor desemna poetul laureat prin vot secret cu cinci zile înainte de data 
de decernare. În cazul în care desemnarea se face în ziua decernării premiului, membrii juriului, prezenți 
în totalitate vor vota la Botoșani. În situația în care un membru al/președintele juriului nu va putea să fie 
prezent în ziua decernării premiului, acesta va fi înlocuit prin dispoziție a Primarului Municipiului 
Botoșani.        

(6) În cazul în care preşedintele juriului nu poate fi prezent la gala de decernare a premiului, el va 
desemna pe un membru al juriului să oficieze înmânarea premiului. 

Art. 5. (1) Fondurile destinate acestui eveniment vor include cheltuieli legate de: 
- valoarea premiului, care va fi stabilită în fiecare an de către Consiliul Local al Municipiului 

Botoșani, în funcţie de bugetul existent şi de rata inflaţiei; 
- plata juriului, plata însemnelor premiului – diplomă şi coroniţă de lauri, precum şi cheltuieli 

privind organizarea spectacolului de gală; 
- cheltuieli legate de masă şi cazare, în colaborare cu alţi parteneri; 
- cheltuieli privind editarea unei antologii din opera poetică a laureatului, carte care va fi tipărită în 

decurs de un an de la premiere; 
- poetul laureat va primi titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Botoşani, acordat într-o şedinţă 

extraordinară a Consiliului Local Botoşani, în ziua de 15 ianuarie. 
 (2) Însemnele premiului, coroniţa şi diploma, vor fi sfinţite într-un Te Deum în Biserica Uspenia 

din municipiul Botoșani, în dimineaţa zilei de 15 ianuarie, biserică în care a fost botezat poetul Mihai 
Eminescu. 

 (3) Laureatul anului 2023 va primi în cadrul galei: o diplomă unicat, o coroniţă de lauri şi un 
premiu în bani în sumă de 25.000  lei brut, precum şi diploma şi hotărârea Consiliului Local de acordare 
a titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Botoşani. 

(4) Laureatul va fi invitat la ediţia următoare pentru a înmâna coroniţa de lauri noului poet laureat. 
Art. 6. Se mandatează Primarul Municipiului Botoșani să stabilească componența și nominalizarea 

Juriului de Acordare a Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” – Opera Omnia.  
Art. 7. 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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