
PROIECT 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea participării Consiliului Județean Buzău ca 
partener al Asociației „FORUM ART” Buzău în organizarea 
unor acțiuni de promovare a Taberei de Sculptură Măgura 

 

Consiliul Judeţean Buzău; 

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

de  hotărâre, înregistrat la nr. 13021/18.08.2021; 
- raportul Direcţiei economice înregistrat la nr. 13022/18.08.2021; 

- avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe 
proiectul de hotărâre; 

- cererea Asociației „Forum Art” înregistrată la Consiliul Județean Buzău sub 

nr. 12799/2021; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 204/2019 pentru 

aprobarea participării Consiliului Județean Buzău la proiectul inițiat de 
Asociația „Forum Art” – „Școala Internațională de Sculptură Măgura, 

Județul Buzău, ediții anuale”; 
- 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 „Forum Art” Buzău în organizarea unor acțiuni de promovare a 
Taberei de Sculptură Măgura, cu asumarea unei cofinanțări de 10.000 lei. 

 
          (2) Cofinanțarea prevăzută la alin. (1) se asigură de la bugetul 

Județului Buzău 2021, Capitolul 67 „Cultură, recreere, religie”, Titlul 59 – alte 
cheltuieli. 

 
Art. 2. La finalizarea programului de acțiuni, Asociația „Forum Art” Buzău 

va prezenta Direcției economice a Consiliului Județean Buzău documentele 
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 „Forum Art” Buzău 
precum și publicarea pe site-ul autorității publice județene. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
  

PETRE – EMANOIL NEAGU 
 

 

 

                   AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
                 SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU 

 

                 MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nr. 164 

BUZĂU, 16 AUGUST 2021 

 

 

 

 

 



 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
              PREŞEDINTE    
      Nr. 13021/18.08.2021 
 
 
 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea participării 

Consiliului Județean Buzău ca partener al Asociației „FORUM 
ART” Buzău în organizarea unor acțiuni de promovare a 

Taberei de Sculptură Măgura 
 
 

 
Consiliul Județean Buzău a răspuns, încă din 2019, la oferta de parteneriat 

a Asociației „Forum Art” pentru implementarea Programului cultural „Școala 

Internațională de Sculptură Măgura”, adoptând în acest sens Hotărârea  

nr. 204/2019. 

Valorificarea culturală, științifică dar și turistică este un obiectiv important 

al politicii publice de dezvoltare locală a Județului Buzău, cuprinsă în Strategiile 

județene adoptate. 

Pentru promovarea acestui obiectiv, Consiliul Județean Buzău a derulat 

astfel de colaborări cu Asociația „Forum Art” dar și cu alte organizații 

neguvernamentale, organizând simpozioane, expoziții, concursuri pentru tinerii 

artiști. 

Manifestarea organizată – o dezbatere privind prezentul și viitorul Taberei 

de Sculptură Măgura, va contribui la identificarea unui set de măsuri și acțiuni, 

cu responsabilități în consecință, pentru conservarea și punerea în valoare, 

național și internațional, al acestei structuri culturale. 

Iar editarea unui Dicționar al sculptorilor și sculpturilor de la Tabăra 

Măgura este o inițiativă interesantă care se adaugă altor materiale de promovare 

– albume. 

Propun susținerea  proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

 

PREŞEDINTE, 

PETRE-EMANOIL NEAGU 

 

 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

     DIRECŢIA ECONOMICĂ 
   Nr. 13022/18.08.2021 
 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea participării 

Consiliului Județean Buzău ca partener al Asociației „FORUM 
ART” Buzău în organizarea unor acțiuni de promovare a 

Taberei de Sculptură Măgura 
 

 

Proiectul de hotărâre inițiat este susținut de colaborarea cu Asociația 

„Forum Art” aprobată prin Hotărârea nr. 204/2019, iar cofinanțarea de 10.000 

lei are sursă de finanțare în bugetul județului Buzău pentru acest an. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 

LIVIU-MIHAIL CIOLAN 

 
 
 
 
 
 

 
 


