
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

PREŞEDINTE 

 

 

DISPOZIȚIE Nr. 174 
privind convocarea Consiliului judeţean  

în şedinţa ordinară a lunii iulie 2021 
 

 Preşedintele Consiliului judeţean Buzău, 
 În temeiul art. 134, 178 alin.(1), 179 alin. (6) şi art. 196 alin.(1),        

lit. „b”  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

DISPUNE: 
 

 Art.1.(1). Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară,   
în data de 15 iulie 2021, ora 1000. 

 
          (2). Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău din                              

Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Dimitrie Filipescu a Consiliului 
Județean Buzău, cu participare fizică a consilierilor județeni. 

 
Art.2. Ordinea de zi a ședinței: 

 

PROIECTE DE HOTĂRÂRE: 
 

1. Proiect de hotărâre nr. 134/08.07.2021 privind execuția bugetului 
propriu al Județului Buzău pe trimestrul II 2021 pe cele două secțiuni; 

 
2. Proiect de hotărâre nr. 135/08.07.2021 privind utilizarea în anul 2021 a 

excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat la 
încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2020 – formă 

actualizată 4; 
 

3. Proiect de hotărâre nr. 136/08.07.2021 pentru aprobarea rectificării  
a III-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2021; 

 
4. Proiect de hotărâre nr. 137/08.07.2021 pentru aprobarea rectificării  

I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Direcției Județene 

de Evidență a Persoanelor Buzău; 
 

5. Proiect de hotărâre nr. 138/08.07.2021 pentru aprobarea participării 
Consiliului Județean Buzău în calitate de partener al Uniunii Artiștilor 

Plastici – Filiala Buzău pentru organizarea și desfășurarea ediției a IX-a 
a proiectului „Măgura-Art”, august – septembrie 2021; 

 



6. Proiect de hotărâre nr. 139/08.07.2021 pentru aprobarea participării 

Consiliului Județean Buzău la festivitățile organizate de Fundația 
„Mareșal Alexandru Averescu” pentru sărbătorirea a 105 ani de la 

înființarea Diviziei 2 Infanterie „Getica”; 
 

7. Proiect de hotărâre nr. 140/08.07.2021 pentru aprobarea încetării, prin 
acordul părților a contractului de finanțare nr. SE 9371/2020 încheiat 

între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău 
și Ministerul Fondurilor Europene având ca obiect proiectul „Viață nouă 

în comunitate” – POCU 2014-2020; 

 

8. Proiect de hotărâre nr. 141/08.07.2021 pentru aprobarea modificării 

numărului de personal şi a statului de funcţii la Centrul Judeţean de 
Cultură şi Artă Buzău; 

 
9. Proiect de hotărâre nr. 142/08.07.2021 pentru numirea Directorului 

adjunct la Centrul Judeţean de Cultură şi Artă Buzău; 
 

Art.3. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de  

Președintele Consiliului Județean Buzău. 
 

Art.4. Materialele se comunică consilierilor județeni în sistem electronic 

(e-mail) și se afișează pe site-ul autorității publice județene. 
 

 Art.5. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a ședinței din  
15 iulie 2021 se transmit, în vederea analizei, celor cinci comisii de 

specialitate. 
 

Art.6. Consilierii județeni pot formula, în ședințele comisiilor de 
specialitate sau în plenul ședinței, amendamente la toate proiectele de 

hotărâre înscrise pe ordinea de zi. 
 

Art.7. Secretarul General al Judeţului Buzău și Direcția Juridică și 
Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

dispoziţii care se comunică public. 
 

 

BUZĂU, 08 IULIE 2021 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU 
 
                                        
                                      AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

                       SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 
                     

                      MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 


