
                              

                                    ROMÂNIA                       

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Buzău în 

calitate de partener al Uniunii Artiştilor Plastici – Filiala 
Buzău pentru organizarea unor proiecte culturale  

de interes judeţean 
 
 

 Consiliul Judeţean Buzău; 

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

de hotărâre, înregistrat la nr.10945/29.07.2020; 
- raportul Direcției economice, înregistrat la  nr.10946/29.07.2020; 

- 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; 

- adresele Uniunii Artiştilor Plastici – filiala Buzău înregistrate sub nr. 
10457 şi nr. 10459/2020; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 23/2020 pentru 
aprobarea bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2020, cu 

modificările ulterioare; 
- art. 1 din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților 

administrației publice și pentru modificarea art. 151 alin. (3) din 

Ordonanța Guvernului nr. 57/2019, 
 

În temeiul art. 173, alin.(1) lit. „e”, alin. (7) lit. „a” 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 participarea Consiliului Judeţean Buzău în calitate de 

partener al Uniunii Artiştilor Plastici – filiala Buzău în organizarea şi 

desfăşurarea: 
 

1) ediţia a VIII-a a proiectului „Măgura Art” august 2020, cu asumarea 
unei cofinanţări de 10.000 lei; 

2) Bienala „Ion Andreescu”- Octombrie 2020 cu asumarea acordării unui 
premiu în numele autorităţii publice judeţene în cuantum de 500 lei. 

 
Art.2. Uniunea Artiştilor Plastici – filiala Buzău va prezenta, la finalul celor 

două evenimente culturale de interes judeţean, documente justificative, pentru 
utilizarea sumelor prevăzute la art. 1. 

 
 



 
Art.3. Direcția economică și Structura Cabinet Președinte vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

Art.4. Secretarul General al judeţului Buzău va asigura comunicarea 
hotărârii Instituției Prefectului – Județul Buzău, Uniunii Artiştilor Plastici – filiala 

Buzău, structurilor de specialitate din aparatul propriu menţionate , precum şi 
publicarea pe site-ul Consiliului Judeţean Buzău. 

 
 

 

 

                                 PREŞEDINTE, 
 

                 PETRE-EMANOIL NEAGU 
 
 
 
 

        CONTRASEMNEAZĂ  
           SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

 
                                   MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 141 
BUZĂU, 05 AUGUST 2020 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 33 voturi „pentru” . 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
             PREŞEDINTE 
      Nr. 10945/29.07.2020            

 
 

                                 REFERAT  
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea participării 

Consiliului Judeţean Buzău în calitate de partener al Uniunii 
Artiştilor Plastici – Filiala Buzău pentru organizarea unor 

proiecte culturale de interes judeţean 
 

 
 

Consiliul Judeţean Buzău a avut în ultimii ani o colaborare constantă cu 

uniune Artiştilor Plastici – filiala Buzău în desfăşurarea şi promovarea unor 

proiecte culturale de interes judeţean, printre care şi cele două menţionate în 

proiectul de hotărâre iniţiat. 

În contextul actual al pandemiei de COVID – 19, cultura este un domeniu 

grav afectat, care în respectul legii, trebuie susţinut. 

În acest sens este promovat proiectul de hotărâre pe care îl supunem 

aprobării plenului Consiliului Judeţean Buzău. 

 

 

 PREŞEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

/MDDDDDDD 

 
 



 

    

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
     DIRECȚIA ECONOMICĂ 

        
      Nr. 10946/29.07.2020            
 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea participării 

Consiliului Judeţean Buzău în calitate de partener al Uniunii 
Artiştilor Plastici – Filiala Buzău pentru organizarea unor 

proiecte culturale de interes judeţean 
 
 
 

În bugetul propriu al judeţului Buzău sunt surse de finanţare pentru 

susţinerea parteneriatului Consiliului Judeţean Buzău cu Uniunea Artiştilor 

Plastici – filiala Buzău în  desfăşurarea celor două evenimente culturale care, 

conform art. 173, alin. (7) lit. „a” din Codul Administrativ sunt de interes 

judeţean. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

 

LIVIU-MIHAIL CIOLAN 

 


