
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

r{orARAnr
pentru aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Judefean

Buziu, instituliile de culturi de sub autoritatea sa gi
Inspectoratul $colar Judelean Buzdu pentru realizarea unui

program de interes judelean in beneficiul elevilor

Consiliul Judetean Fuzdu,
Avdnd in vedere:
expunerea de motive a Vicepregedintelui
domnul Petre Adrian Robert inregistratb la
raportul Direc[iei jr"iridice gi administra!ie
nr. 14188 /L8.t0.207;
avizul de legalitate al Secretarului
hotbrdre;

Judetului BuzSu dat pe proiectul de

rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judefean Buz5u
anexate la hot5rdre;
prevederile art. 4,lit. ,,d" din Legea nr. L/2011 a educafiei nafionale, cu
modific5rile si complet5rile ulterioare,

fn temeiul art. 91 alin. (1), lit. ,,d", alin. (5) lit. ,,a,,, pct. 1,4,5, lit. ,,e,,,
alin. (6), lit. ,,a" 9i art.97 din Legea nr. 215/2001 a administraliei publice
locale, republicatS, cu modific5rile gi compret5rile ulterioare,

HorARAgrrr

Art'1. (1) Se aprobS parteneriatul intre Consiliul Judefean BuzEu,
Teatrul ,,George Ciprian" Buzbu, Biblioteca judefeanE ,,Vasile voiculescui,
BuzEu, Centrul Judefean de CulturH 9i ArtE BuzEu, Muzeul Judelean BuzEu 9i
Inspectoratul $colar Judelean Buzdu pentru realizarea programului de interes
judelean ,,CULTURA - PORTI DESCHISE pentru elevii din Judelul Buz5u".(2) Descrierea programului menfionat la alin. (1) este prev5zut6
in anexa care face parte integrant5 din prezenta hotd16re,

Art.2. Se aprobS, cu titlu de excep!ie, gratuitatea participErii grupurilor
de elevi la acfiunile organizate in cadrul programului.

Art.3. (1) Fiecare institufie de cultur5 de sub autoritatea Consiliului
Jude[ean Buz5u va elabora 9i prezenta Inspectoratului gcolar Judelean Buz|u
oferta actiunilor/activitEtilor propuse ?n contextul programului prevdzut la
art. 1.
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Consiliului Judefean Buzbu,
nr . 14L87 118. 10 .2077 ;
publicE localS inregistrat la



(2) inspectoratul $colar Judelean BuzEu va stabili grupurile deelevi participanti in program gi va comunica institutiilor de culturE
nominalizate.

Art. 4. Proqramul ,,Cultura porti deschise pentru elevii din Judeful
BuzEu" se va derula pe parcursul anului gcolar 20L7/2A18, putdnd fi prelungit
in functie de rezultatele evaluErii irnpactului acestuia.

Art.5. 5e desemneazH in calitatea de coordonator al programului,
domnul Vicepregedinte Petre-Adrian Robert.

Art. 6. tn termen de 30 zile de la comunicarea prezentei hotdrdri,
institutiile de culturb de sub autoritatea Consiliului Judetean BuzEu, vor
prezenta coordonatoruiuri [:r"oglramului lista activitSiilor/actiunilor agreate cu
Inspectoratul $colar ludetean Buzdu si necesarul de fonduri, du pd ciz, pentru
realizarea acestora, luSnd tn considerare ca unele dintre aceste manifest5ri sE
se deruleze si in alte localit5ti ale judefului Buzdu dec6t la sediul institufiilor.

' Art"7. Secretar-ui Iudetr-llui BuzEu va asigura comunicarea hotd16rii
autorit5tilor 5i institutiilor interesate, precum 5i pubiicarea acesteia pe site-ul
Consiliului Jude[ean Buzdr"i,
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Nr. 257
BUZAU, 26 OCTOMBRTE 2OL7

Hotdr6rea a fost adoptatd cu 32 voturi -p€ntru,,, - voturi ,,impotrivd,,,
- abtineri de cei 32 consilieri judegeni prezenli.



ANEXA
la Hotdr6rea Consiliului

Judelean BuzSu nr. Jfy' /ZOtl
CONSILIUL JUDETEAN

BUZAU
INSPECTORATUL gCOLAR

JUDETEAN BUZAU

FIgA DESCRIPTIVA
a Programului

,,CULTURA - PORTr DESCHTSE
pentru elevii din Judetul Buzdu,,

A. SCOP: Impulsionarea si facilitarea accesului elevilor/tinerilor
Ia ac[iuni/activitSli culturale organizate de cEtre institutiile de
culturS de sub autoritatea consiliului Judefean Buzbu.

B. OBIECTIVE:.

1. familiarizarea elevilor/tinerilor cu actul de culturd pe
segmentele sale de manifestare in Judelul Buz5u: spectacole
de teatru, ffi uzic6, dans, vernisaje expozi[ionale, simpozioane
dedicate clasicilor !iteraturii nalionale gi internalionale,
concursuri de creafie, simpozioane pe teme ale istoriei
nafionale gi buzoiene;

2. cunoagterea tezaurului buzoian de culturS, tradi[ii 9i obiceiuri,
istorie;

3. participarea elevilor/tinerilor cu posibilit5li materiale reduse la
activitS[i de genul celor mentionate, ceea ce ar reprezenta un
demers de prevenire a excluziunii sociale;

4. eficientizarea actului instructiv educativ pentru unele
discipline de studiu (istorie, limba 9i literatura rom6n5, etc.)
prin desf5gurarea unor ore de curs sau activitS[i in institu[iile
de culturS - muzeu, biblioteca judefean5.

C. ORGANIZATORI:

1. Consiliul Judefean BuzEu prin instituliile de culturE de sub
autoritatea sa:

- Teatrul ,,George Ciprian"
- Biblioteca Jude[eand ,,Vasile Voiculescu,,
- Centrul Jude[ean de Culturd Si ArtS
- Muzeul Judetean.

2. Inspectoratul gcolar Judelean.



D. BENEFICIARI:

elevii/tinerii din institutiile de inv595m5nt preuniversitar din
Judelul Buz5u, cu prioritate pentru cei cu acces limitat la
surse suplimentare de informare, resurse financiare reduse
sau provenind din unitdti Scolare relativ izotate.

CONSILIUL JUDETEAN
BUZAU

vTcEPREgEDTNTE

PETRE-ADRIAN ROBERT
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TNSPECTORATUL gCOLAR
JUDETEAN BUZAU

INSPECTOR GENERAL

FLORINA



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
VICEPRE$EDINTE

Nr. 14187 / 18.10.2OL7

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotdrAre pentru aprobarea parteneriatului
dintre consiliul Judelean Buziu, instituliile de culturi de
sub autoritatea sa 9i rnspectoratul gcolar Judelean Buziu

pentru realizarea unui program de interes judelean in
beneficiul elevilor

Am ini[iat proiectul de hot516re in considerarea unei realitSli pe care am
perceput-o cu ocazia unor intdlniri, pe diferite teme de interes civic, cu elevi
din gcolile buzoiene (municipii, orage sau comune) pe care le sintetizez astfel:- activitatea 9i oferta de servicii a institu[iilor de culturd de interes

judelean este destul de pulin cunoscut5 de elevi (except6nd unitS[ile de
inv5g5m6nt preuniversitar recunoscute ca de ,,elit5" ale Judef ului
BuzEu);

- constr6ngerile financiare ale familiilor multor elevi, desi tarifele pentru
grupurile de elevi sau individual sunt reduse la toate institutiile de
culturS;

- distanfa, in cazul unitSlilor de invS!5m6nt preuniversitar fa!5 de sediul
institutiilor de culturS, in municipiul Buzbu 9i, in consecin[5, dificultbti
privind programul mijloacelor de transport in programul judefean de
transport;

- cunogtin[e/informalii insuficiente despre istoria localS, despre obiceiurile
9i tradifiile Judelului BuzEu.
Acestea sunt numai cSteva argumente care au stat la baza elabor}rii

acestui Program ,,CULTURA PORTI DESCHISE pentru elevii din Judelul
Buzdtt" care a fost discutat atdt cu Inspectoratul $colar Judetean c5t 9i cu
reprezentanlii institu[iilor de culturd subordonate.

Apreciind interesul gi utilitatea acestui Program inifiat Tn parteneriat,
suslin adoptarea proiectul de hotdr6re Tn forma initiatd.

vTcEPREgEDTNTE,

PETRE-ADRIAN ROBERT
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Nr. 14188/ 18.10.2OL7

RAPORT
la proiectul de hotir6re pentru aprobarea parteneriatului
dintre Consiliul Judelean Buzdu, instituliile de culturd de
sub autoritatea sa 9i rnspectoratul gcolar Judelean Buzdu

pentru realizarea unui program de interes judelean in
beneficiul elevilor

Proiectu! de hot5r6re iniliat se fundamenteaz5 pe competenta
Consiliului Jude[ean Buzdu privind cooperarea interinstitutionalS in

realizarea unor proiecte/programe de interes judelean.

Caracterul de oportunitate gi eficienta rezultS inclusiv din

enun[ul art.4, Iit.,,d" din Legea nr. L/2011 a educaliei na[ionale,

conform cbruia educarea 9i formarea profesionalS a copiilor,

tinerilor trebuie sE urmEreascS 9i formarea unei conceplii de via[5,

bazate pe valorile umaniste 9i gtiinlifice pe cultura na[ionalS 9i

universalS 9i pe stimularea dialogului intercultural.

CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
DIRECTIA JURIDICA 9T ADMINISTRATIE

PUBLICA IOCAIA

DrREcr?vxAcurrv,
'- /0p //,/ z_._=

MrRE146pnea
/

,/


