
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

 
HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea parteneriatului între Centrul Județean 
de Cultură și Artă Buzău și Asociația „Centrul de Artă 
Aluniș” pentru derularea în comun a unor activități 

culturale 
 
 

Consiliul Judeţean Buzău; 
 Având în vedere: 

 referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de inițiere a 
proiectului   de hotărâre  înregistrat la nr. 8183/20.05.2021; 

   raportul Direcției juridice și administrație publică locală, înregistrat la 

nr.8184/20.05.2021; 
   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 Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 119/2006 privind 

înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor 
culturale, 

 
      În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. „f” și art. 182 alin. (1) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
Art.1. (1) Se aprobă colaborarea între Centrul Județean de Cultură și 

Artă Buzău și Asociația „Centrul de Artă Aluniș” în scopul derulării în comun 
a unor activități culturale. 

         (2) În termen de 10 zile de la comunicarea prezentei hotărâri, 
părțile menționate la alin. (1) vor perfecta un Protocol de colaborare. 

 

 Art.2. Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău va participa în 
activitățile culturale agreate de comun acord cu Asociația, cu logistica 

tehnică și de resurse umane, fără a fi afectat programul propriu al 
instituției aprobat pentru anul 2021. 

          
 



 
 

 
 Art.3. Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

Art.4. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 
hotărârii Instituției Prefectului – Județul Buzău, Centrului Județean de 

Cultură și Artă Buzău,  Asociației „Centrul de Artă Aluniș” precum și 
publicarea pe site-ul Consiliului Județean Buzău. 

 

 
 

 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU 

 
 
 
 

                                        CONTRASEMNEAZĂ, 

                    SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 
 
                                MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 
 
 
 
 
 
 

 
Nr. 103 
BUZĂU, 27 MAI 2021 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 33 voturi „pentru”, - voturi 
„împotrivă”, - abţineri. 

 
 
 

 
 



 
 
 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

            PREŞEDINTE 

       Nr. 8183/20.05.2021 
 

 

 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea parteneriatului 

între Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău și 
Asociația „Centrul de Artă Aluniș” pentru derularea în 

comun a unor activități culturale 
 
 

 
Parteneriatul între instituții publice de cultură și organizații 

neguvernamentale al cărui scop este promovarea fenomenului cultural, prin 
organizarea de evenimente, work-shopuri, expoziții etc., este o modalitate 

oportună de atragere a celor interesați. 
Colaborarea dintre Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău și  

Asociația „Centrul de Artă Aluniș” va permite valorificarea potențialului 
turistic al zonei Colți, în condițiile în care Muzeul Chihlimbarului atrage din 

ce în ce mai mulți vizitatori. 
În acest parteneriat, Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău își va 

putea valorifica expertiza în conservarea tradițiilor și meșteșugurilor 

populare dar și potențialul artistic uman. 
Proiectul de hotărâre inițiat constituie premisa perfectă a unui 

protocol de colaborare cu responsabilități clare pentru fiecare parte și a 
unui program de activități agreat de comun acord de părți. 
 

 
 

 
   PREŞEDINTE, 

 
PETRE-EMANOIL NEAGU   

 
 
 

 



 
 
 

      CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

          DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI 
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ 

           Nr. 8184/20.05.2021 
 

 

 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea parteneriatului 

între Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău și 
Asociația „Centrul de Artă Aluniș” pentru derularea în 

comun a unor activități culturale 
 

 
 

Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău este instituție publică de 

cultură de interes județean în subordinea Consiliului Județean Buzău. Ca 

urmare, conform prevederilor Codului administrativ, autoritatea deliberativă 

județeană are competența de reglementare cu privire la organizarea, 

funcționarea și activitatea instituției. În această sferă, Consiliul Județean 

Buzău trebuie să ia act și să aprobe și parteneriatele pe care instituția le 

realizează. 

 

  

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

 
MIRELA OPREA 


