ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea promovării de către Teatrul „George
Ciprian” Buzău a proiectului „Tele-Ecounters: Beyond the
Human” în cadrul Programului Europa Creativă,
Cultura 2020
Consiliul Judeţean Buzău;
Având în vedere:
- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de iniţiere a
proiectului de hotărâre, înregistrat la nr. 9008/22.06.2020;
- raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică locală, înregistrat la
nr. 9009/22.06.2020;
- 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;
- prezentarea proiectului prin nota Teatrului „George Ciprian” înregistrată
sub nr. 8709/16.06.2020,
În temeiul art. 173, alin.(1) lit. „d”, alin. (5) lit. „d” şi art. 182 alin.(1) din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă promovarea și implementarea de către Teatrului
„George Ciprian” Buzău, în calitate de LIDER în parteneriat cu UCAM –
Universitatea Catolică San Antonio de Murcia (Spania) și Cooperativa Sociale
Circolo Industria Onlus (Italia) în cadrul Programului Europa Creativă – Cultura
2020 a proiectului „Tele-Ecounters: Beyond the Human” (tele-întâlniri-dincolo
de om), a cărui prezentare, în sinteză este prevăzută în anexa nr. 1.
Art.2. (1) Se ia act de planul bugetar al Teatrului „George Ciprian”
pentru proiectul menționat la art. 1 respectiv un grant UE de 89.599,8 euro și
o contribuție proprie de 59.733,2 euro, astfel cum se prevede în anexa nr. 2.
(2) Consiliul Județean Buzău își asumă responsabilitatea
asigurării, prin bugetele anuale ale Teatrului „George Ciprian”, aferente
perioadei de implementare a proiectului (septembrie 2020-august 2023) a
sumelor cu titlu de cofinanțare, cheltuieli neeligibile (după caz) și cheltuieli
supuse rambursării la finalizarea proiectului respectiv cotă de 30% din grantul
UE.

Art.3. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea
hotărârii Instituției Prefectului – Județul Buzău, Teatrului „George Ciprian”
Buzău, precum şi publicarea pe site-ul Consiliului Judeţean Buzău.

PREŞEDINTE,
PETRE-EMANOIL NEAGU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,
MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

Nr. 107
BUZĂU, 29 IUNIE 2020
Hotărârea a fost adoptată cu 33 voturi „pentru” - voturi „împotrivă”,
- abţineri de cei 33 consilieri judeţeni prezenţi.

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE
Nr. 9008/22.06.2020

REFERAT
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea promovării de
către Teatrul „George Ciprian” Buzău a proiectului
„Tele-Ecounters: Beyond the Human” în cadrul Programului
Europa Creativă, Cultura 2020

Teatrul „George Ciprian” Buzău va implementa, tot ca lider de
parteneriat, un nou proiect în cadrul Programului Europa Creativă.
Primul proiect s-a desfășurat în perioada 2017-2019 în parteneriat cu
UCAM Spania și municipiul de Lousada (Portugalia), primind o evaluare mai
mult decât favorabilă din parte Comisiei Europene.
Al doilea proiect, care face obiectul proiectului de hotărâre inițiat este cu
adevărat îndrăzneț și inovativ prin orientarea explorării artistice în și cu
domeniul roboticii ca suport pentru persoane vârstnice supuse singurătății.
Obiectivele proiectului sunt descrise în anexa nr. 1 la proiect.
Propun adoptarea promovării acestui proiect și, în consecință, adoptarea
proiectului de hotărâre.

PREŞEDINTE,
PETRE-EMANOIL NEAGU
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CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ
Nr. 9009/22.06.2020

RAPORT
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea promovării de
către Teatrul „George Ciprian” Buzău a proiectului
„Tele-Ecounters: Beyond the Human” în cadrul Programului
Europa Creativă, Cultura 2020

Proiectul de hotărâre a fost inițiat în considerarea competenței Consiliului
Județean de gestionare a serviciilor publice din subordine, Teatrul „George
Ciprian” fiind o instituție de cultură aflată într-un astfel de raport cu autoritatea
publică județeană.
Demersul constant al Teatrului „George Ciprian” de a atrage fonduri
europene prin proiecte inovative trebuie susținut, în condițiile legii.

DIRECTOR EXECUTIV,
MIRELA OPREA

