
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

HoTARARE
pentru aprobarea participerii Consiliului Judetean BuzSu in

calitate de partener - cofinantator al unor activitSti dedicate
sdrbitoririi Centenarului Marii Uniri

Consiliu I ludelean BuzE u;
Av6nd in vedere:

- expunerea de motive a Presedintelui Consiliului ludelean BuzEu

inregistratd sub nr ' 3738/72 03.2018;
- tupo-ttul Direcliei economice inregistrat sub nr' 37.39/12 03 2018;

avizul de legjlltate al Secretarului Judelului Buzdu dat pe proiectul de

hotE16 re;
- rapoarteie comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeiean Buzbu

anexate la hot;rSre;
- of"rt"l" de parteneriat/cofinantare adresate Consiliului ludelean Buz;u

de institulii gi persoane juridlce anexate;
- prevederiie 

'Hot;rArii Consiliului ludelean BuzEu nr' 2612018 pentru

aprobarea bugetului propriu al ludeiului BuzEu pentru anul 2018'

in temeiul art. 91 alin (1) lit ,.e", alin, (6) lit ,,a" 5i art 97 din Legea

nr. 275l2OO! a admlnistraliei publice locale, republicatS, cu modificErile 9i

com pletE rile ulterioare,

HOTiRA9TE:

Art. 1, Se aprobS participarea Consiliului ludelean Buz5u in calitate de

purt"n"i _ cofinanlator al activitStilor dedlcate sSrb5torii centenarului Marii uniri,
prevdzute in anexa care face parte integrantS din prezenta hotErere'

Art.2. Partenerii - beneficiari ai cofinan!5rii asigurate de la bugetul propriu

al Judetului Buz5u - 2018, prev6zuii in anexd, au obligalia de a prezenta

Direcil;i economice a Consiliului ludelean Buzdu documente justificative prlvind

utilizarea su rnelor alocate,

Art. 3. Direclia economicb 9i structura Cablnet consilieri Pregedinte vor

aduce la indeplinire prevederile prezentel hotireri'



Art. 4. Secretarul judelului BuzEu va asigura comunicarea hot516rii

autorit;lilor, instituliilor gi persoanelor interesate precum $i publicarea pe site-ul
Consiliului Judetean BuzSu.

PRE9EDINTE,

NEAGU

CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL JUDETULUI BUZAU,

MIHAI-LAURENTIU GAVRILA'r'^
Nr, 58
Buziu,22 MARTTE 2018

Hotirarea a fost adoptati cu 29 voturi -pentrui - voturi ,,impotrivii
- abtineri de cei 29 consilieri judeteni prezenti.
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Calendarul activitSlilor cofinantate 9i
de Consiliul ludelean Buzeu dedicate

Centenarului Marii Uniri

ANEXA
la Hotirarea Consiliului

Judelean Buziu nr. N l2(),8

Persoana iuridici
organizatoare

Obiectul activitetii din
proiect cofinantate de

consiliul J udetean Buziu

SumA de la bugetul
ludetulu i BuzAu (lei)

1. Inspectoratul
9colar ludelean
BUZA U

- ,,Centenarul rom6 nesc in
contextul educaliei eu roPene
europene"- proiect - schimb de

experien!5 unlt;!i de
inv;I5 mant din serbia 9i
S loven ia,

8.00 0

2. Colegiu I B. P,

Hagdeu
Conferin!5 dedicatb u nirii

Basarabiei cu RomAnia
27.0 3, 19 18

8.0 00

3, Fu ndalia
,,[4aregal Alexa nd ru
Averescu"

- Editarea revlstei ,,Strbjeri in
calea furtunii" nr.23 ri 24;
- Constitu ire fond costume
militare dln epoca Primului
r;zboi mondial
- Organizarea Ediliei lu biliare
concursu!ui ,,1 Decembrie -
Ziua NationalS a Romaniei"

10.000

20.000

10.000

4, Fundalia,,Forum
Art"

- Editarea albumului ,,1918 -
anul intregirii neamului
rom6 nesc"
- Editare albun],,Alexandru
Marg hiloman - Unirea cu
Basara bia"

5.000

5.000

5. Asocialia
lurnallstilor din
Buzdu

- Documentar,,Buz;ul - 100 de
anl de la Marea Unire"

6.00 0

6. UAP - Filiala
tsuzau

I Expozitie de Picturi la Curtea
Eu ropeani de Contu ri
Luxembou rq

3.0 00

7. Sdlcufan Mihai,
scriitor

- Editarea volumului ,,Poduri de
Prut"

6,4 00

Total 81.4Oo lei



CONSILIUL JUDETEAN
PRE9EDINTE

Nr.3738/12.03.2018

BUZAU

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotirSre pentru aprobarea participerii
Consiliului Judetean Buz6u in calitate de partener -

cofinanlator al unor activiteti dedicate sSrbitorii
Centenarului Marii Uniri

Consiliul ludetean BuzSu i9i propune ca in anul Centenarului f4arii

Uniri si organizeze prin institutiile publice de culturA o serie de activit5ti
specifice evenimentului mentionat dar 9i sd participe in calitate de

partener la a ctlvit5ti/acliu n i ale unor institulii publlce sau persoane
juridice/fizice care omagiazi momentul istoric.

De altfel, in bugetul propriu al Judetului Buz;u pentru anul 2018 a

fost prev5zuti suma de 200.000 lei pentru finantarea unor manifest5ri
dedicate acestui eveniment.

Proiectul de hot5rAre initiat are ca obiect participarea Consiliului
lude[ean BuzEu in calitate de partener 9i cu asumarea unei cofinan!5ri,
valoarea totale fiind de 81.400 lei,

PRE9EDINTE,

PETRE-EMANOIL NEAGU

-/)Zr^-^-,,--(.....-



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
DIRECTIA EC6NOMICA

CABINET CONSILIERI PRESEDINTE
Nr.3739/12'O3.2018

RAPORT
la proiectul de hotirAre pentru aprobarea participirii
Consiliului ludetean BuzSu in calitate de partener -

cofinanlator ai unor activiteti dedicate sirbitorii
Centenarului Marii Uniri

Initiatorul proiectului de hot516re a avut in vedere cb prin

bugetul judetului aprobat pentru anul 2018 s-a prevEzut sursa de

fininlare a unor evenimente dedicate Centenarului 14arli Unirl'

belectarea partenerilor s-a realizat in considerarea obiectului

actiunii/activitEtii propuse care si fie, in mod obligatoriu, inscris in

sfera sdrbEtoririi lvla rli Uniri,

DIRECTOREXECUTIV CONSILIERCABINETPRESEDINTE'

LIVIU-MIHAIL CIOLAN ROBU ICA ROXANA


