
PROIECT 
 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

HOTĂRÂRE 
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean 
Buzău în Consiliile de Administraţie ale unor instituţii de 
cultură de interes judeţean pentru mandatul 2020 - 2024 

 
 

Consiliul Judeţean Buzău; 
Având în vedere: 

- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de inițiere a 
proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 17416/09.12.2020; 

- raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică locală înregistrat la 
nr. 17417/09.12.2020; 

- avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe 

proiectul de hotărâre; 
- prevederile art.19 din Ordonanța Guvernului nr.21/2007 privind 

instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi 
desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- prevederile Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.118/2006 privind 

înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor 
culturale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.27 din Legea nr.311/2003 privind muzeele şi colecţiile 
publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.54 din Legea nr.334/2002 a bibliotecilor, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 

 
În temeiul art.173 alin.(1) lit. „f”, art. 176 şi art.182 alin.(1) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Sunt desemnaţi în calitate de reprezentanţi ai Consiliului Judeţean 

Buzău în Consiliile de administraţie ale unor instituţii de cultură de interes 
judeţean, următorii consilieri judeţeni: 

 

 
 

 



1. ______________ 

(PNL) 

- Biblioteca judeţeană „V.Voiculescu” Buzău; 

2. ______________ 

(PSD – PRO BUZĂU) 

- Muzeul judeţean Buzău; 

3. ______________ 

(PSD – PRO BUZĂU) 

- Teatrul „George Ciprian” Buzău; 

4. ________________ 

(PMP) 

- Centrul judeţean de cultură și artă Buzău. 

 
Art.2. Pe data prezentei Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău 

nr.156/2016 îşi încetează aplicabilitatea. 
 

Art.3. Secretarul general al judeţului Buzău va asigura comunicarea 
hotărârii Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzău, instituţiilor publice şi 

autorităţilor interesate, precum şi publicarea acesteia pe site-ul Consiliului 

Judeţean Buzău. 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU 
 
 
 
 

        AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
        SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

 
         MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 

 

 
 

 

Nr. 214 
 
BUZĂU, 10 DECEMBRIE 2020 
 
 
 

 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE 
                 PUBLICĂ LOCALĂ 
              Nr. 17416/09.12.2020 
 
 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Judeţean Buzău în Consiliile de Administraţie ale 

unor instituţii de cultură de interes judeţean pentru 
mandatul 2020 - 2024 

 
 

 
 Conform prevederilor legale speciale aplicabile instituţiilor de cultură 

publice, din Consiliile de administraţie ale acestora fac parte şi câte un 

reprezentant al administraţiei publice sub a cărei autoritate  sunt organizate şi 

funcţionează. 

 Prin proiectul de hotărâre iniţiat se reglementează, conform prevederilor 

legale, desemnarea nominală a reprezentanţilor Consiliului Judeţean Buzău în 

Consiliile de administraţie ale acestor instituţii, respectiv pentru Muzeul 

judeţean Buzău, Biblioteca judeţeană ”Vasile Voiculescu” Buzău , Teatrul 

„George Ciprian” Buzău  şi Centrul judeţean de cultură și artă Buzău. 

 Precizez faptul că această iniţiativă este oportună urmare noii 

componenţe a Consiliului Judeţean Buzău ca rezultat al scrutinului electoral din 

27 septembrie 2020. 

 Prin proiectul de hotărâre am respectat configuraţia politică a actualului 

deliberativ. 

 Propunerile se vor face în plenul Consiliului Judeţean Buzău. 

 

 
PREŞEDINTE, 

 
PETRE-EMANOIL NEAGU 

 
 
 



 
 
 

         CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE 
                 PUBLICĂ LOCALĂ 
            Nr. 17417/09.12.2020 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Judeţean Buzău în Consiliile de Administraţie ale 

unor instituţii de cultură de interes judeţean                  

pentru mandatul 2020 - 2024 
 

 

 Analizând proiectul de hotărâre iniţial constatăm următoarele: 

 

- Consiliile de administraţie sunt organisme deliberative cu atribuţii 

expres prevăzute de legislaţia aplicabilă instituţiilor de cultură cât 

şi de regulamentele proprii de organizare şi funcţionare; 

- Este oportună desemnarea reprezentanţilor autorităţii publice 

judeţene în Consiliile de administraţie ale instituţiilor de cultură de 

interes judeţean pentru asigurarea funcţionalităţii lor şi în 

contextul constituirii noului Consiliu Judeţean Buzău, ca rezultat al 

scrutinului electoral din 27 septembrie 2020.  

- Desemnarea consilierilor judeţeni se face cu respectarea 

prevederilor art.176 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ – respectiv aplicarea 

principiului configuraţiei politice ca rezultat al alegerilor locale din 

septembrie 2020. 

 

Precizăm că prin raportare la prevederile Regulamentelor de 

organizare şi funcţionare, în Consiliul de Administraţie este şi un 

reprezentant al Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău 

 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 

MIRELA OPREA 
 


