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ROMÂNIA 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 

 

 

HOTĂRÂRE 
privind  aprobarea deplasării unei delegații județene în 
Spania – Madrid în scopul prezentării și promovării unei 

expoziții arheologice a Muzeului Județean Buzău  
 
 

 
Consiliul Județean Buzău; 

Având în vedere: 
- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a 

proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. 17017/03.11.2021; 

- raportul Direcției economice înregistrat sub  nr.17018/03.11.2021; 

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

proiectul de hotărâre; 

- adresa Muzeului Județean Buzău înregistrată la nr. 16760/2021 ; 

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

aprobarea bugetului propriu al județului Buzău pentru anul 2021 cu 

rectificările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău  nr. 64/2021 pentru 

aprobarea bugetului Muzeului Județean Buzău pe anul 2021, cu 

rectificările ulterioare, 

 

În temeiul art. 173 alin. (1) lit. „d” , alin. (5) lit. „d” și art. 182 alin. (1) 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1. Se aprobă deplasarea unei delegații județene în Spania – Madrid 
în perioada noiembrie 2021 – februarie 2022 în scopul prezentării și 

promovării unei expoziții de obiecte arheologice descoperite pe teritoriul 
județului Buzău și reunite în „Tezaure arheologice din România – rădăcini 

dacice și romane”, la Muzeul Național de Arheologie Madrid. 
 

Art.2. Delegația va fi condusă de Președintele Consiliului Județean 
Buzău, având în componență managerul și șase cercetători științifici 

/muzeografi ai Muzeului județean Buzău, alți reprezentanți din Consiliul 
Județean Buzău. 

 



 
Art.3. Consiliul Județean Buzău și Muzeul județean vor susține 

cheltuielile aferente deplasării pentru reprezentanții proprii (transport, 
cazare, masă, diurnă, cheltuieli protocol) din bugetele proprii cu respectarea 

normativelor legale pentru astfel de deplasări.         
 

Art.4. Președintele Consiliului Județean Buzău va prezenta plenului 
autorității deliberative o informare privind realizarea scopului acestei 

deplasări, la finalul acesteia. 
 

Art.5. Structura Cabinet Președinte, Direcția economică și Muzeul 
județean Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
Art.6. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 

hotărârii Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău, structurilor funcționale din 
aparatul propriu menționate, Muzeului Județean Buzău, precum și publicarea 

pe site–ul Consiliului Judeţean Buzău. 

 
 

 

                                   PREŞEDINTE, 
 

                               PETRE – EMANOIL NEAGU    

 
 
 
                                     AVIZAT PENTRU LEGALITATE , 

               SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 
 

      MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Nr.226 
BUZĂU, 2021 
 

 
 
 
 

 



 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
             PREŞEDINTE 
   Nr. 17017/03.11.2021 
 
 
 

REFERAT  
 

la proiectul de hotărâre privind  aprobarea deplasării unei 

delegații județene în Spania – Madrid în scopul prezentării 
și promovării unei expoziții arheologice a Muzeului 

Județean Buzău  
 

 
Participarea Muzeului Județean Buzău cu o expoziție proprie, alcătuită 

din bunuri arheologice din perioada dacică și romană descoperite pe teritoriul 
județului la un eveniment de mare anvergură internațională organizat de 

Muzeul Național de Arheologie Madrid – Spania, reprezintă o dovadă a 
calității actului de cultură pe care instituția noastră îl întreprinde în realizarea 

scopului său. 
În egală măsură, evenimentul reprezintă și o oportunitate de 

promovare a potențialului cultural și turistic al județului Buzău. 
În acest context, îmi însușesc propunerea Muzeului Județean Buzău și o 

supun analizei plenului Consiliului Județean Buzău, conștient fiind că prezența 
unei delegații județene la acest eveniment, contactele și prezentarea 

potențialului nostru, ar adăuga un plus de eficiență și valoare. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE – EMANOIL NEAGU 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

                DIRECȚIA ECONOMICĂ 
              Nr. 17018/03.11.2021 

 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind  aprobarea deplasării unei 
delegații județene în Spania – Madrid în scopul prezentării 

și promovării unei expoziții arheologice a Muzeului 
Județean Buzău  

 
 
 
 Referitor la proiectul de hotărâre inițiat, precizăm că dacă deplasarea 

se va realiza în cadrul actualului exercițiu bugetar 2021 sunt surse de 

finanțare. 

 În condițiile în care deplasarea se va realiza la începutul anului 2022, 

până la aprobarea bugetului propriu viitor, atunci se va urma încadrarea 

acestor costuri în 1/12 din cuantumul capitolului de cheltuieli corespunzător 

din anul 2021. 

 

 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 

LIVIU MIHAIL CIOLAN 
 

       

  

 
 


