ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
HOTiRARE
pentru aprobarea participdrii unei delegalii a Consiliului
Judelean Buziu la o sesiune comuni organizatd de Consiliul
Raional Soroca in Republica Moldova in luna martie 2O1g
Consiliu I ludetean BuzS u;
Ave nd in vedere:

-

expunerea de motive a Pregedintelui Consiliului Judelean Buzb u
inregistrat; la nr. 2B3B/23.02.2018;
avizul de legalitate al Secretarului Judelului Buz;u dat pe proiectul de
hotS16re;

prevederile- Hourerli Consiliului ludetean Buz6u nr. Ztg/2ot2 pentru
aprobarea lnlelegerii de Cooperare intre .ludetul BuzEu gi Raionul Soroca
- Repu blica I\4oldova;
prevederile Hot5rerii Constliulut Judelean Buzdu ff.26/20t8 privind
aprobarea bugetului propriu al judetului Buz5u in anul 2018,

ln temeiul art.91 alin (1) lit.,,f'9i art. 97 din Legea ff. 275/2OOt a
administraliei publice locale, republicatS, cu modificSrile 5i complet5rile
u

lterioare,

HoriRAgrE:
Art.1. (1) Se aprob5 participarea unei delegalii a Consiliului ludetean

BuzEu la o sesiune comund cu Consiliul Raional Soroca,
Republica lvloldova, dedicat5 Centenarului t4arii Uniri,

in luna martie 2018, in

(2) Delegatia va fi constituit5 din consilieri judeleni,
reprezentanli ai unor institulii de sub autorjtatea Consiliului Judelean Buz5u 9i,
respectiv, personal din aparatul de specialitate.
Art.2. Cheltuielile aferente deplasdrii delega!iei judelene

cazare etc) se vor susline de la bugetul propriu al judelului Buziu.

(transport,

Art.3. Structura

Ca binet Presedinte
indeplinire prevederile prezentei hotE ra ri,

gi

Directia Economicd vor aduce

PRE9EDINTE,

OIL NEAGU

CONTRASEMNEAZA

RETARUL'UDETULUI BUZAU,
MIHAI-LAURENTIU GAVRILA

4=c^,.,*.

Nr.49
BUZiU, 27 FEBRUARIE 2018
Hotirarea a fost adoptati cu 28 voturi ,,pentru,,, - voturi ,,impotrivi,,,
- abgineri de cei 28 consitieri judeteni prezenti.

CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRESEDINTE

NR. 2838/23.O2.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotdrAre pentru aprobarea participirii unei
delegalii a Consiliului Judetean Buz5u la o sesiune comuni
organizati de Consiliul Raional Soroca in Republica Moldova
in luna martie 201g

inc5 de la int6lnirea comunE a Consiliului Judetean Buzdu

si

Consiliul Raional Soroca, prin reprezentanti de nivelul alesilor locali,
functionari si sefi ai unor institutii si servicii publice de interes
judetean, respectiv ralonal, din luna noiembrie 201g, s-a discutat
despre ,,repllcarea" unei astfel de sesiunl comune si in Republica
lvioldova, Soroca.
Urmare contactelor oficiale, s-a stabilit ca o astfel de sesiu ne
comunJ sE se realizeze in ultima decadE a lunii martie a.c. si se va
desfEsura sub semnul s5rbdtorii Centenarului Unirii.
Componenta numericE a delegatiei se va definitiva in perioada

imediat urmitoare, in raport de optiunile clare exprlmate de cei
mentionati in proiectul de hot516re.
Propun aprobarea unui astfel de demers, initiat in baza
^Intelegerii
de colaborare dintre ludetul Buziu si Raionul Soroca si,
in consecintS, propun adoptarea proiectului de hot516re in forma
p

rezentatS.
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