
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea participării Consiliului Județean Buzău ca 
partener al Asociației „Bulevardul Culturii” în organizarea și 
desfășurarea festivalului „Buzău Internațional Arts Festival” 

 

 

Consiliul Judeţean Buzău; 

Având în vedere: 
- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău, de inițiere a proiectului 

de  hotărâre, înregistrat la nr. 13025/18.08.2021; 
- raportul Direcţiei economice înregistrat la nr. 13026/18.08.2021; 

- 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; 

- adresa  Asociației „Bulevardul Culturii” înregistrată la Consiliul Județean 
Buzău sub nr. 10536/2021; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 55/2021 pentru 
aprobarea bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2021, cu 

rectificările ulterioare, 
 

În temeiul 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 și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. (1) Se aprobă participarea Consiliului Județean Buzău ca partener 
al Asociației „Bulevardul Culturii” în organizarea și desfășurarea festivalului 

„Buzău Internațional Arts Festival”, 25 august-25 septembrie 2021 cu asumarea 
unei cofinanțări de 50.000 lei. 

 

          (2) Cofinanțarea prevăzută la alin. (1) se asigură de la bugetul 
propriu al  Județului Buzău 2021, Capitolul 67 „Cultură, recreere, religie”, Titlul 

59 – alte cheltuieli. 
 

Art. 2. La finalizarea festivalului, în termen de cel mult 30 de zile, Asociația 
„Bulevardul Culturii” va depune la Direcția economică a Consiliului Județean 

Buzău documente justificative pentru utilizarea cofinanțării. 
 

 
 

 



 

 

 
Art. 3. Direcția economică a Consiliului Județean Buzău va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.   
 

Art. 4. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 
hotărârii Instituției Prefectului – Județul Buzău, Asociației „Bulevardul Culturii” 

precum și publicarea pe site-ul autorității publice județene. 
 

 

 

PREŞEDINTE, 
  

PETRE – EMANOIL NEAGU 
 

 

 

                CONTRASEMNEAZĂ, 
                 SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU 

 

                 MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 163 

BUZĂU, 26 AUGUST 2021 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 29 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”,  

- abţineri. 

 

 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
              PREŞEDINTE    
      Nr. 13025/18.08.2021 
 
 
 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea participării 
Consiliului Județean Buzău ca partener al Asociației 
„Bulevardul Culturii” în organizarea și desfășurarea 

festivalului „Buzău Internațional Arts Festival” 
 

 
 

În municipiul Buzău se desfășoară de cinci ediții deja, două manifestări 

organizate de Asociația „Bulevardul Culturii” respectiv Festivalul Internațional de 

Teatru Independent de Comedie „Comic 7B” și Festivalul Internațional de Film 

„BUZZ IFF”. 

Pentru a șasea ediție – 2021, organizatorii au reunit cele două evenimente 

în evenimentul „Buzău Internațional Arts Festival” , eveniment care va avea și o 

dimensiune de nivel și interes județean prin locații din alte 12 localități ale 

județului Buzău și, bineînțeles municipiul Buzău. 

În consecință, în considerarea constrângerilor bugetului județului 2021 

propunem o cofinanțare nerambursabilă, ca și partener, de 50.000 lei. 

De altfel, precizez că în baza Hotărârii Consiliului Județean nr. 85/2016, a 

fost aprobat parteneriatul autorității publice județene cu Teatrul „George 

Ciprian” și Asociația „Bulevardul Culturii” pentru organizarea ediției I a 

Festivalului Internațional de Teatru Independent de Comedie „Comic 7B”, 

asigurând o cofinanțare de 125.535 lei. 

Propun susținerea  proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

 

 

PREŞEDINTE, 

PETRE-EMANOIL NEAGU 

 

 

 

 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

     DIRECŢIA ECONOMICĂ 
   Nr. 13026/18.08.2021 
 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea participării 
Consiliului Județean Buzău ca partener al Asociației 
„Bulevardul Culturii” în organizarea și desfășurarea 

festivalului „Buzău Internațional Arts Festival” 
 

 

Cofinanțarea pentru acest eveniment cultural de interes public județean 

are sursă de finanțare, în limita de 50.000 lei în bugetul rectificat al județului 

Buzău pentru anul 2021. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 

LIVIU-MIHAIL CIOLAN 

 
 
 
 
 
 

 
 


