ROMANIA

coNsrLruL JUDETEAN BUZAU
HOTARARE
p-entru aprobarea participSrii Consiliului Judelean Buziu in
calitate de coorganizator al festivalului ,,Drdgaica IarmaFest,,
edilia 240, Buziu, 9-24.06.2018

nr.

Consiliul Judetean BuzEu;
Av6nd in vedere:

expunerea de motive a pregedintelui Consiliului Judelean Buz5u
in registratE la nr.7 7 7 9 / 25.OS.2O tB)
raportul Directiei economice inregistrat la nr.77BO/2S.OS.2}tg;
avizul de legalitate al Secretarului Judegului BuzEu dat pe proiectul de
hotE r5 re;

adresa Prim5riei municipiului Buz;u inregistrati sub nr. 77 42/24.O5.Z}tgl
prevederile HotErarii Consiliului Judelean BuzEu nr. 2612019 pentru
aprobarea bugetului propriu al Judetului Buz;u pentru anul 2019,

in temeiul art. 91 alin (1) lit.

^275/2007

Si completS

a

,,e,,, atin. (6), tit. ,,a" Si art. 97 din Legea
administraliei publice locale, republiCatd, cu modific5;ile

rile u lterioare,

HOTARA$TE:

Art.1. Se aprob; participarea Consiliului ludetean BuzEu in calitate de
coorganizator alSturi de Consiliul local al municipiului Buzdu la organizarea
festivalului ,,DrEgaica IarmaFest", editia 240, g-24.06.ZOI}, Buzdu cu isu.area
unei finantSri proprii in cuantum de 40.000 lei.

Art.2, Suma meniionatd la art. 1se asigurE din bugetul propriu al
lude_tului Buz;u 2018, Capitolul 51 ,,Autorit;ti publice,,, Ti ul 20 ,,Bunuri si
servicii".

Art.3. Partenerul Consiliul local al municipiului Buz5u va inainta
consiliului Judetean Buz5u - Directia economic6 facturile aferente unor prestxri
servicii.. in cadrul organiz;rii evenimentului, emise de prestatori pe numele
autorit;tii publice judetene gi avizate de c5tre reprezentantii autorit5tii
municipale BuzEu pentru confirmarea efectudrii prestatiilor.

.

Art.4. Direclia economic5 a

Consiliului -ludelean Buz5u

indeplin ire prevederile prezentel hotdreri.

va aduce la

Art.s. Secretarul judetului BuzEu va comunicarea hotErerii autoritEtilor
interesate precum 9i publicarea pe site-ul Consiliului Judetean BuzEu
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CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL JUDETULUI BUZAU,

MIHAI-LAURENTIU GAVRILA

Nr. 135
BUZAU,31 MAr 2018
Hoterarea

a fost adoptati cu 23 voturi ,,pentru,,, -

,,impotrive", 8 abtineri de cei 31 consitieri judeteni prezenti.

voturi

2

coNsILrUL TUDETEAN BUZAU
PRESEDINTE
NR.. 7779 /2s.Os.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectu! de hotir6re pentru aprobarea participirii
Consiliului Judetean Buziu in calitate de coorganizator al
festivalului,,Drdgaica IarmaFest,, edigia 24O, Buzdu, 924.(J6.20L8

Organizarea

9i

desfSgurarea festivalului ,,Dr5gaica IarmaFest,, in

municipiul Buzdu este deja o traditie ajunsE la onorabila aditie cu numAru 240,
chiar in anul 14arelui Centenar.
Cu adev5rat, acest eveniment pornit cu mulli ani in urmi ca gi ,,T6rg,,este
cel mai vechi dtn zona lyunteniei (inc5 din vremea lui Dimitrie Cantem]r). La
26.08^.7778, Alexandru Ipsilante incredinta organizarea tergului DrEgaica (3
zile, in zona Simileasca) prin hrisov domnes-, Episcopiei -BuzEuiui -care lla
patronat timp de mai bine de un veac ceea ce demonstreazE cE DrEgaica, desi
la origine era un eveniment comercial si laic, a cEp5tat pe parcurs un caTacter
profund si crestin, iucru subliniat de suprapunerea sa cu ziua Sfantului Ioan

BotezEtorul.
Dr6gaica, ca eveniment, a dovedit o rezistentE sl vitalitate extraordinarS,
cu d imensiu n ile sale comercialS gi folcloricS, devenind un punct de reper nu
numai pentru Judetul BuzAu dar si pentru judeiele limitrofe sau din alte zone
ale !5rii.
Ca urmare, apreciem cE participarea Consiliului Judeiean BuzEu la
organizarea acestui evenlment este o datorie mora 15.
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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
Direc!ia economicd
Nr. 7780/ 25.O5.2018

RAPORT

la proiectul de hoti16re pentru aprobarea participirii
Consiliului Judetean Buziu in calitate de cooiganizator al
festivalului,,Drigaica IarmaFest,, edilia 24O;Buzdu, 924.06.2018

Sursa financiari pentru astgurarea responsabilit5lii financiare de 40.OO0
lei prevSzuti in proiectul de hourare iniliat este bugetul propriu al Judetului
Buz5u 2018

-

Capitotut 51 ,, AutoritSti pubtice,,

- Ti

ut 2O,,Chettuieti cu bunuri si

servicii".

DIRECTOR EXECUTIV,

LIVIU.MIHAI CIOLAN .\
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