
PROIECT 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea unor manifestări culturale și acțiuni în 

cadrul Acordului de cooperare între Municipiul Chișinău din 
Republica Moldova și Județul Buzău 

 

 

Consiliul Judeţean Buzău; 
Având în vedere: 

- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău, de inițiere a proiectului 
de  hotărâre, înregistrat la nr. 13023/18.08.2021; 

- raportul Direcţiei economice înregistrat la nr. 13024/18.08.2021; 
- avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe 

proiectul de hotărâre; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 108/2021 privind 

aprobarea cooperării între Județul Buzău din România și Municipiul 
Chișinău din Republica Moldova respectiv între Județul Buzău din România 

și Sectorul Botanica din Republica Moldova; 
- 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. „f‟ 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. Se aprobă organizarea unor manifestări culturale sub egida „Zilele 

Chișinăului” în perioada 16-18 septembrie 2021 prin colaborare între Consiliul 
Județean Buzău, Primăria Municipiului Chișinău și Pretura Sectorului Botanica – 

Municipiul Chișinău 

 
Art. 2. (1) În calitate de gazdă a manifestărilor, Consiliul Județean Buzău 

alocă o sumă de 300.000 lei din bugetul rectificat al Județului Buzău 2021 pentru 
cheltuieli asumate de autoritatea buzoiană. 

 
           (2) Finanțarea manifestărilor și acțiunilor înscrise în evenimentul 

menționat la alin. (1) se asigură de la bugetul Județului Buzău – Capitolul 67 
„Cultură, recreere, religie”, Titlurile 20 și 59. 

 
 

 



Art. 3. Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău va asigura contractarea 

serviciilor de sonorizare și închirierea de scenă necesare în acțiunile din cadrul 

evenimentului, costurile fiind susținute din bugetul propriu al instituției pentru 
anul 2021. 

 
Art. 4. (1) Pentru a marca înfrățirea Județului Buzău cu Municipiul 

Chișinău și Sectorul Botanica se aprobă realizarea, cu finanțare din bugetul 
Județului Buzău, a unui SQUAR într-o locație publică din Municipiul Chișinău, cu 

simbolistică specifică Județului Buzău. 
            (2) Se aprobă valoarea estimată a acestei investiții de 50.000 

euro (250.000 lei). 
            (3) Realizarea proiectului tehnic și execuția lucrărilor se asumă de 

către autoritățile locale ale Municipiului Chișinău, în colaborare și cu acordul 
reprezentanților Consiliului Județean Buzău. 

           (4) Decontarea cheltuielilor prin virarea sumelor în limita estimată 
prevăzută la alin. (2) se asigură din bugetele Județului Buzău pentru anul 2021 

și respectiv, după caz, 2022, Capitolul 87, Titlul 59 – alte cheltuieli, pe baza 

documentelor justificative prezentate odată cu solicitarea partenerului 
moldovean. 

 
Art. 5. Direcția pentru administrarea patrimoniului și investiții, Direcția 

juridică și administrație publică locală și Direcția economică ale Consiliului 
Județean Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.   

 
Art. 4. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 

hotărârii Instituției Prefectului – Județul Buzău, Autorităților locale din Municipiul 
Chișinău și Sectorul Botanica precum și publicarea pe site-ul Consiliului Județean 

Buzău. 
 

PREŞEDINTE, 
  

PETRE – EMANOIL NEAGU 
 

 

                   AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
                 SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU 

 

                 MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 

 
 

Nr. 166 

BUZĂU, 16 AUGUST 2021 

 

 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
              PREŞEDINTE    
      Nr. 13023/18.08.2021 
 
 
 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea unor manifestări 
culturale și acțiuni în cadrul Acordului de cooperare între 

Municipiul Chișinău din Republica Moldova și Județul Buzău 

 
 
 

Acordul de colaborare (înfrățire) cu Municipiul Chișinău și Sectorul Botanica 

(aparținând acestui municipiu) din Republica Moldova și Județul Buzău oferă 
oportunitatea proiectării și derulării unor programe, proiecte și acțiuni care să 

întărească legătura de frăție dintre comunitățile noastre. 
Primul pas în materializarea prevederilor acestui Acord este cel cu 

încărcătură emoțională respectiv elementul cultural, tradițional. În acest sens, 
de comun acord cu partenerii noștri și astfel cum v-am informat în alte ședințe 

ale plenului, vom organiza în perioada 16-18 septembrie a.c. un ansamblu de 
manifestări-concerte, târguri meșteri populari, expoziții pictură, spectacole 

dansuri populare specifice fraților noștri de peste Prut. Programul evenimentului 
cu locațiile și orele de desfășurare sunt în curs de definitivare. 

Conform pct. 7 din ACORD cheltuielile aferente organizării sunt suportate 
de partea gazdă iar cheltuielile aferente deplasării și diurnă le suportă 

participanții. 
O altă inițiativă, încadrată în prevederile Acordului, este realizarea pe un 

amplasament public din Municipiul Chișinău a unui squar – gradină/parc cu 

peisagistică și simbolistică specifice Județului Buzău. 
Este un proiect de suflet, pentru noi buzoienii care va marca definitiv 

legătura noastră cu frații de peste Prut. 
Propun și  susțin adoptarea acestui   proiect de hotărâre, convins fiind că 

noi, autoritatea publică județeană suntem cu adevărat un exemplu activ de 

promovare a relațiilor cu frații noștri moldoveni.  

 

 

PREŞEDINTE, 

PETRE-EMANOIL NEAGU 

 

 

 



 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

     DIRECŢIA ECONOMICĂ 
   Nr. 13024/18.08.2021 
 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea unor manifestări 
culturale și acțiuni în cadrul Acordului de cooperare între 

Municipiul Chișinău din Republica Moldova și Județul Buzău 
 

 

Având în vedere istoria recentă a acordurilor de colaborare cu unități 

administrativ-teritoriale din Republica Moldova – Soroca, Dubăsari, Chișinău, în 

bugetele anuale proprii ale Județului Buzău au fost incluse sume necesare 

proiectelor/acțiunilor generate de aceste colaborări. 

În consecință, și pentru anul 2021 au fost prevăzute surse de finanțare 

pentru astfel de acțiuni cu atât mai mult cu cât, din motive obiective, nu se mai 

organizează „Buzău Fest” – ed. 2021. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 

LIVIU-MIHAIL CIOLAN 

 
 
 
 
 
 

 
 


