
 

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU  

 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Buzău în 

calitate de coorganizator al Festivalului – concurs de 
muzică clasică „Drumul spre celebritate” – Rm. Sărat, 

20.02.2020 – 01.03.2020, ediţia a XI –a 
 
 

 Consiliul Judeţean Buzău; 

 Având în vedere: 
- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de iniţiere a 

proiectului de hotărâre, înregistrat la nr.942/20.01.2020; 

- raportul Direcţiei economice înregistrat la nr. 943/20.01.2020; 
- avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat 

pe proiectul de hotărâre; 
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău  

anexate la hotărâre; 
- prevederile art. 40 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
În temeiul art. 173, alin.(1) lit. „c”, alin. (7) lit. „a” şi art. 182 alin. 

(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2017 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă participarea Consiliului Judeţean Buzău în calitate de 
coorganizator al Festivalului – concurs de muzică clasică „Drumul spre 

celebritate”, organizat de Asociaţia cultural – sportivă „PRO VALORES” în 
municipiul Rm. Sărat, 28.02 – 01.03.2020 şi dedicat sopranei Florica 

Cristoforeanu. 
 

Art.2.(1). În baza calităţii aprobate conform art. 1, Consiliul Judeţean 
Buzău îşi asumă o contribuţie financiară de 8000 lei cu destinaţia acordare 

premii în cadrul concursului (Trofeul – 5000 lei, un premiu I – 2000 lei şi 
două premii speciale – 2x500). 

                   
                    (2). Suma cu titlul de cofinanţare se virează în contul 

organizatorului. 
 

Art.3. În termen de 30 de zile de la finalizarea festivalului, partenerul 

Asociaţia cultural – sportivă „PRO VALORES”  va prezenta Direcţiei 
economice a Consiliului Judeţean Buzău documentele justificative. 

 



 

  
 

 
Art.4. Direcţia economică va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 
 

Art.5. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 
hotărârii Instituţiei Prefectului Judeţului Buzău, Primarului municipiului  

Rm. Sărat, persoanei juridice interesate  precum şi publicarea pe site–ul 
Consiliului Judeţean Buzău. 

 
 

 
 

 

                                   PREŞEDINTE, 
 

                               PETRE – EMANOIL NEAGU    
 
  
 
 

 
                                            CONTRASEMNEAZĂ, 

               SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 
 

                 MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nr. 6 
BUZĂU, 30 IANUARIE 2020 

  
Hotărârea a fost adoptată cu 30 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, 

- abţineri de cei 30 consilieri judeţeni prezenţi. 
 

 

 
 
 



 
 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
             PREŞEDINTE 
       Nr. 942/20.01.2020 
 

 

REFERAT  
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării 
Consiliului Judeţean Buzău în calitate de coorganizator al 

Festivalului – concurs de muzică clasică „Drumul spre 
celebritate” – Rm. Sărat, 20.02.2020 – 01.03.2020,  

ediţia a XI -a 
 

 

 

Anul acesta se comemorează 60 de ani de la trecerea în eternitate a 
sopranei Florica Cristoforeanu, născută la 16.05.1886 în Rm. Sărat, artist 

român  de operă, operetă şi lied. A debutat în august 1907 în cadrul unui 

recital vocal la Rm. Sărat iar în septembrie acelaşi an a apărut pentru prima 
oară în faţa publicului bucureştean în Sala Ateneului Român. A cântat pe 

mari scene ale lumii (Italia, Spania, Argentina, Brazilia), încheindu-şi cariera 
în 1940, din cauze medicale 

Florica Cristoforeanu a rămas o voce singulară în peisajul liricii 
româneşti, stăpânind toate registrele de soprană. Deşi a fost activă numai 18 

ani în operă, a interpretat peste 40 de roluri în cele mai cunoscute opere ale 
repertoriului internaţional şi tot atâtea în operetă. 

Ediţia a XI-a a Festivalului – concurs „Drumul spre celebritate”, 
organizat anual de Asociaţia culturală „PRO VALORES” este dedicată  acestei 

extraordinare artiste, originară din judeţul Buzău, municipiul Rm. Sărat. 
Ca urmare, participarea Consiliului Judeţean la acest festival cu 

asumarea unei responsabilităţi financiare aferente acordării Trofeului – 5000 
lei, un premiu I – 2000 lei şi două premii speciale – 2x500 lei, este un gest 

firesc 

Propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată de 
iniţiator.  

 

 
 

PREŞEDINTE, 

 
                                 PETRE – EMANOIL NEAGU    
 
 
 
 

 



 

 

 

 

  CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
            Direcţia economică 
          Nr. 943/20.01.2020 
 
 

 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării 

Consiliului Judeţean Buzău în calitate de coorganizator al 
Festivalului – concurs de muzică clasică „Drumul spre 

celebritate” – Rm. Sărat, 20.02.2020 – 01.03.2020, ediţia a 
XI a 

 
 

 

 

 

Conform art. 40 din Legea nr. 273/2006, până la aprobarea bugetului 

pe anul în curs, se aplică în continuare bugetul anului precedent – limitele 

lunare de cheltuieli neputând depăşi, de regulă, 1/2 din prevederile bugetare 

anterioare. 

În consecinţă, există posibilitatea legală şi de fapt de a asigura 

cofinanţarea prevăzută în proiectul de hotărâre iniţiat. 

              

 

 

 

                                       DIRECTOR EXECUTIV,                             

 
                         LIVIU – MIHAIL CIOLAN                                
 


