ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea alocării unei sume de la bugetul propriu al
Județului Buzău aferentă desfășurării unor acțiuni dedicate
Zilei Naționale a României – 2020 și Sărbătorilor de iarnă










Consiliul Judeţean Buzău;
Având în vedere:
referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de iniţiere a proiectului
de hotărâre, înregistrat sub nr. 14211/12.10.2020;
raportul Direcţiei economice înregistrat sub nr. 14212/12.10.2020;
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;
solicitarea Fundației „Mareșal Alexandru Averescu” înregistrat sub
nr. 10887/2020;
prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 23/2020 pentru
aprobarea bugetului propriu al Județului Buzău pentru anul 2020, cu
rectificările ulterioare;
prevederile Legii nr. 10/1990 privind proclamarea Zilei Naționale a
României;
prevederile art. 1 din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor
autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru modificarea art. 151
alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019,

În temeiul art. 173 alin. (1) lit. „f” şi al art. 182 alin. (1) din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 150.000 lei din bugetul propriu al
Județului Buzău pentru anul 2020 în vederea desfășurării unor acțiuni dedicate
Zilei Naționale a României – 2020 și Sărbătorilor de iarnă.

Art. 2. (1) Se aprobă participarea Consiliului Județean Buzău în calitate
de coorganizator al concursului de istorie „1 Decembrie – Ziua Națională a
României”, ediția a XII a sub condiția ca măsurile legale stabilite în contextul
pandemiei de COVID-19 să permită organizarea activității;
(2) Consiliul Județean Buzău își asumă o responsabilitate
financiară în sumă de 25.000 lei pentru organizarea concursului menționat la
alin. (1) reprezentând cheltuieli de organizare și desfășurare, contravaloare
premii precum și suma de 7000 lei reprezentând cheltuieli pentru editarea
revistei „Străjer în Calea Furtunilor” – nr. 28.
(3) Sumele menționate la alin. (2) se vor vira în contul Fundației
„Mareșal Alexandru Averescu” care la finalizarea acțiunilor va prezenta Direcției
economice a Consiliului Județean Buzău documente justificative.
Art. 3. Secretarul General al Județului Buzău, Direcția economică și
Structura Cabinet Președinte vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Art. 4. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea
hotărârii Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău, persoanei juridice – Fundația
„Mareșal Alexandru Averescu”, Direcției economice și Structurii Cabinet
Președinte, precum şi publicarea pe site-l Consiliului Judeţean Buzău.

PREŞEDINTE,
PETRE-EMANOIL NEAGU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,
MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

NR. 183
BUZĂU, 15 OCTOMBRIE 2020
Hotărârea a fost adoptată cu 33 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, abţineri.

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE
NR. 14211/ 12.10.2020

REFERAT
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea alocării unei sume
de la bugetul propriu al Județului Buzău aferentă
desfășurării unor acțiuni dedicate Zilei Naționale a României
– 2020 și Sărbătorilor de iarnă

În acest an, Ziua Națională a României ca și Sărbătorile de iarnă sunt
marcate de situația epidemiologică generată de pandemia de COVID – 19 ceea
ce face ca aria acțiunilor obișnuite din alți ani să fie semnificativ restrânsă.
În aceste condiții, pentru 2020 ne propunem să ne asumăm calitatea de
coorganizator al concursului de istorie organizat anual de Fundația „Mareșal
Alexandru Averescu” numai dacă nu vor fi stabilite restricții legale de desfășurare
precum și o finanțare nerambursabilă pentru editarea nr. 28 al revistei „Străjer
în Calea Furtunilor”.
Din suma propusă, intenționăm să acordăm cadouri tradiționale
beneficiarilor – copii și adulți din centrele rezidențiale și aflați la asistenții
maternali, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Buzău precum și colindătorilor care ne vor vizita. Vom oferi cadouri și copiilor
din familii vulnerabile din alte localități ale județului
Propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

PREŞEDINTE,
PETRE-EMANOIL NEAGU

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
DIRECŢIA ECONOMICĂ
NR. 14212/ 09.10.2020

RAPORT
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea alocării unei sume
de la bugetul propriu al Județului Buzău aferentă
desfășurării unor acțiuni dedicate Zilei Naționale a României
– 2020 și Sărbătorilor de iarnă

În bugetul propriu al județului Buzău aprobat pentru anul 2020, cu
rectificările ulterioare, au fost prevăzute sume pentru sărbătoarea zilei de 1
Decembrie și Sărbătorile de iarnă.
Comparativ cu anii anteriori, în contextul epidemiologic actual, suma
propusă este mult redusă, renunțând la o serie de acțiuni care se desfășurau la
fiecare sfârșit de an.

DIRECTOR EXECUTIV,
MIHAIL – LIVIU CIOLAN

