
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

HorARAnr
pentru aprobarea alocdrii unei.sume de la bugetul propriu

al judetului Buziu in vederea organiz5rii gi desfiguririi
unor actiuni dedicate Zilei Nationale a Rom6niei - 2oL7 gi

Sirbitorilor de iarni

Consiliul judelean Buzdu,
Avdnd in vedere;
- expunerea de motive a Pregedintelui Consiliului judelean BuzEu

inregistratE la nr. 74t59/77 .LO.2Ot7;
- raportul Directiei economice inregistrat sub nr. L4t6o/17.lo.2ol7;- avizul de legalitate al Secretaruiui judelului BuzEu dat pe proiectul

de hot5rdre;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean BuzEu

anexate la hot6r6re;
- prevederile Hotd16rii consiliului judelean BuzSu nr, 6t/2017 pentru

aprobarea bugetului propriu al judelului Buz5u ln 2017, cu
rectificE ri le u iterioa re ;

- prevederile Legii nr. 10/1990 privind proclamarea Zilei Nationale a
Rom6niei,

tn temeiul art, 91
administratiei publice
u lterioa re,

alin. (1), lit, ,,f", gi art. 97 din Legea nr. 215/2001 a
locale, republicatS, cu modificSrile gi complet5rile

HorARAgrr:

Art.1. Se aprobS alocarea sumei de 450.000 lei din bugetul propriu al
judetului Buz5u pentru anul 2077 Sectiunea "FUNC}IONARE', Capitolul
51.02 ,,Bunuri gi servicii" in vederea orqaniz5rii unor manifest5ri gi acliuni
dedicate zilei de ,,7 Decembrie" - Ziua Nalionatd a Rominiei Ei
SErbdtorilor de iarn{.



Art,2. Pregedintele Consiliuiui jude[ean BuzEu, Secretarul judelului
Buzbu gi Directia economicS vor aduce la indeplinire prevederile prezentei
hotd16ri.

Art.3. Secretarul judetului BuzEu va asigura comunicarea hot5rdrii
institu[iilor gi autoritbtilor interesate, precum gi publicarea acesteia pe
site-ul gi in Monitorul oficial ale Consiliului Judelean Buzdu,

PRESEDINTE,

NTRASEMNIEAZA,
ETARI.JL JUDETULUI BUZAU,

MIHAI - LAURENTIU GAVRILA

\,\A.l\lr/\r\r\-. .

Nr. 248
BUZAU, 26 OCTOMBRTE 2OL7

Hotirirea a fost adoptati cu 32 voturi ,,p€htru"r - vbturi ,,impotriv6",
- abtineri de cei 32 consilieri judeleni prezenti.
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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRE9EDINTE

Nr. 14L59 / L7.LO.}OL7

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotir6re pentru aprobarea alocirii unei

sume de la bugetul propriu al judelului Buziu in vederea
organizdrii gi desfdguririi unor acliuni dedicate Zilei
Nationale a Rom6niei - 2o1.r gi sirbitorilor de iarnd

Ziua de 1 Decembrie este proclamat5 prin lege, ca zi NalionalS a
Romdniei gi sdrbStoare legalS.

Cu aceast5 ocazie la nivel na[ional gi local se organizeazd manifest!ri
specifice corespunzitoare contextului istoric Ai civic al evenimentului.

Prin proiectul de hot5rdre iniliat se propune continuarea tradiliei
Consiliului Judetean Buz5u de organizare a unor manifest5ri care sH
celebreze Ziua NationalS a Rom6niei intr-un context larg european, cu
cetd[enii gi pentru cetSleni.

In cadrul manifest5rilor prilejuite de aceast5 sErb5toare na[ionalS
cet5tenii buzoieni vor beneficia de o mas5 tradiliona15, De asemenea, vor fi
achizilionate stegulele gi cocarde tricolore iai in colaborare cu Fundalia
Maregal Averescu, se va edita revista ,,Str5jer in calea furtunilor" gi organiza
concursul istoric ,,1 Decembrie Ziua NalionalS a Rom6niei,, (dotat cu
premii).

Propun continuarea ac[iunilor pe care Consiliul Judelean Buzbu le
organizeazl, in fiecare dr, cu ocazia slrb5torilor de iarn5 respectiv:
int6lnirea cu reprezentan[ii autoritS!ilor publice locale, institu!ii gi servicii,
participarea financiarE la organizarea Revelionului 2Ot7 pentru cetS[eni,
oferirea de pachete pentru copii institulionaliza[i sau din familii, persoane cu
handicap, primirea colindStorilor.

Suma propus5 va sustine derularea acliunilor pentru evenimentele
mentionate, astfel cum au fost explicitate (inclusiv alte activitSli generate de
evenimente). In anul 2076, suma aprobat5 de Consiliul Judelean Buz|u a
fost de 400.000 lei.

tn consecin[5, propun adoptarea prc,ectului de hot516re in forma
prezentat5 de initiator.

PRESEDINTE,

PETRE.EMANOIL NEAGU



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
DTRECTTA ECONOMTCA
Nr. 14 L6O / L7 .LO.TOL7

RAPORT
la proiectu! de hotir6re pentru aprobarea alocirii unei

sume de Ia bugetul propriu al judetului Buzdu in vederea
organizdrii gi desfiguririi unor acliuni dedicate Zilei
Nationale a Rominiei - 2ot7 gi sdrbdtoriror de iarni

sustinem adoptarea proiectului de hotd16re in forma

initiatorului, fiind oportun gi legal.

Alocarea sumei necesare se face din resursele bugetului

propriu al judetului Buzdu pentru anul 20L7.

tn anul 20L6, suma alocat5 gi aprobat5 prin Hot5r6rea

Consiliului Judetean BuzSu nr. 223/27.10.2016 (400.000 tei) a

fost cheltuit5 cu aceeagi destinalie.

DIRECTOR EXECUTIV,

Liviu-Mihail Ciolan -"*l


