
PROIECT 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

 

 
HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea participării Consiliului Județean Buzău ca 
partener al Asociației Române pentru Propaganda și Istoria 

Aeronauticii – Filiala „Comandor Mihai Băcanu” Buzău pentru 
sărbătorirea Zilei Aviației 

 
 

 

Consiliul Judeţean Buzău; 

Având în vedere: 

- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de inițiere a 

proiectului   de hotărâre  înregistrat la nr. 8158/20.05.2021; 

- raportul Direcției economice, înregistrat la nr.8159/20.05.2021; 

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

proiectul de hotărâre; 

-   adresa Asociației Române pentru Propaganda și Istoria Aeronauticii - 

Filiala „Comandor Mihai Băcanu” Buzău; 

-  prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 55/2021 privind 

aprobarea bugetului propriu al județului Buzău pentru anul 2021, 

rectificat, 

 

      În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. „e”, alin.(7)  lit. „a” 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. Se aprobă participarea Consiliului Județean Buzău ca partener 

al Asociației Române pentru Propaganda și Istoria Aeronauticii - Filiala 

„Comandor Mihai Băcanu” Buzău pentru organizarea acțiunii omagiale 

dedicate Zilei Aviației cu asumarea unei cofinanțări de 7000 lei. 

 

 



 Art.2. Scopul cofinanțării prevăzute la alin. (1) este achiziționarea de 

către Asociație a unor însemne omagiale și pentru cheltuieli organizatorice. 

          

 Art.3. Partenerul beneficiar al cofinanțării aprobate de Consiliul 

Județean Buzău, va prezenta Direcției economice, la finalul organizării 

acțiunii, documente justificative ale utilizării sumei acordate. 

 

Art.4. Direcţia economica a Consiliului județean Buzău, va aduce la 

îndeplinire, prevederile prezentei hotărâri. 

 

Art.5. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 

hotărârii Instituției Prefectului – Județul Buzău, Asociației Române pentru 

Propaganda și Istoria Aeronauticii - Filiala „Comandor Mihai Băcanu” Buzău, 

precum și publicarea pe site-ul Consiliului Județean Buzău. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU 

 
 
 
 

                                  AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
                    SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 
 
                                MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 
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BUZĂU, 20 MAI 2021 
 
 
 
 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

            PREŞEDINTE 

       Nr. 8158/20.05.2021 
 

 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea participării 

Consiliului Județean Buzău ca partener al Asociației Române 
pentru Propaganda și Istoria Aeronauticii – Filiala „Comandor 

Mihai Băcanu” Buzău pentru sărbătorirea Zilei Aviației 
 

 
 

 
Aviatorii militari români sărbătoresc pe 20 iulie – sub patronajul 

ocrotitorului lor Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul, Ziua Asociației Române și a 
Forțelor Aeriene. 

Structură omogenă, suplă și dinamică, Forțele Aeriene Române sunt o 
componentă modernă, consistentă și performantă din punct de vedere tactic, 

operativ și strategic a sistemului național de apărare. Principalele misiuni ale 
Forțelor Aeriene Române constau în asigurarea suveranității spațiului aerian al 

României, asigurarea transporturilor aeriene, cooperarea cu statele aliate în 
cadrul misiunilor de menținere a păcii, participarea la înlăturarea urmărilor 

calamităților naturale sau în cazul unor situații de urgență. 

Județul Buzău are o tradiție aviatică prin Școala de Aplicație a 
Forțelor Aeriene „Aurel Vlaicu” din satul Gara Boboc, comuna Cochirleanca. 

În acest context general, inițiativa Asociației Române pentru 
Propaganda și Istoria Aeronauticii - Filiala „Comandor Mihai Băcanu” Buzău de a 

organiza manifestări dedicate Zilei Aviației este un demers oportun, cu caracter 
omagial pentru toți cei care au servit și servesc sub această armă. 

Participarea Consiliului Județean Buzău ca și partener al Asociației, cu 
această ocazie este o dovadă a recunoașterii de către deliberativul județean a 

aportului și importanței Forțelor Aeriene, în contextul militar și social al 
României. 

Propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma inițiatorului. 
  

 

 

 

 
 

   PREŞEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU   

 



 

 
 

      CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
          DIRECȚIA ECONOMICĂ 

           Nr. 8159/20.05.2021 
 

 

 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea participării 

Consiliului Județean Buzău ca partener al Asociației Române 
pentru Propaganda și Istoria Aeronauticii – Filiala „Comandor 

Mihai Băcanu” Buzău pentru sărbătorirea Zilei Aviației 
 

 

 

 

 Parteneriatul propus prin proiectul de hotărâre inițiat este 

fundamentat pe prevederile Codului Administrativ care dau posibilitatea 
autorității publice județene să colaboreze/asocieze inclusiv cu persoane 

juridice din societatea civilă pentru realizarea în comun a unor activități de 

interes public. 
 Cofinanțarea va fi asigurată din bugetul propriu al Județului Buzău 

pentru anul 2021. 
 

 
 

 
 

 
 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 

LIVIU MIHAIL CIOLAN 


