
 
 

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

HOTĂRÂRE 
pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău   
nr.208/2021 privind aprobarea alocării unei sume de la 

bugetul propriu al județului Buzău aferentă desfășurării unor 
activități dedicate Zilei Naționale a României și  

Sărbătorilor de iarnă 

 
Consiliul Judeţean Buzău; 

Având în vedere: 
 

- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a 
proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 19109/2021; 

- raportul Direcției juridice şi administrație publică locală înregistrat la  
nr. 19110/2021  

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

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău  
anexate la hotărâre; 

- adresa Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău înregistrată la  
nr. 19020/2021; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 208/2021, 

 
În temeiul art.173 alin.(1) lit. „f” şi art.182 alin.(1) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.I. După Art. 2 al Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 208/2021 
se introduce un articol nou – 21 cu următorul cuprins: 

 
„(1) Se aprobă organizarea de către Centrul Județean de Cultură și Artă 

Buzău ca partener al Consiliului Județean  Buzău a două spectacole dedicate 
cetățenilor buzoieni în spiritul Sărbătorilor de iarnă. 

 
   (2) Suma aferentă organizării spectacolelor de 60.000 lei se alocă 

Centrului  Județean de Cultură și Artă Buzău prin rectificarea bugetului propriu 
al acestei instituții.” 

 



 
 

 
Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău 

nr.208/2021 rămân neschimbate. 
 

Art.III. Direcția economică va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
 Art.IV. Secretarul General al Județului Buzău va asigura comunicarea 

hotărârii Instituţiei Prefectului – Județul Buzău, Direcției economice, Centrului 
Județean de Cultură și Artă Buzău, precum şi publicarea acesteia pe site-ul 

Consiliului Judeţean Buzău. 

 
 

 
 

 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU 
 
 
 

 
      CONTRASEMNEAZĂ, 

        SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 
 

         MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 
 
 

 
 

 

 
 

Nr. 228 
BUZĂU, 16 DECEMBRIE 2021  
 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 33 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, 

- abţineri. 
 

 
 



 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
          PREȘEDINTE 

         Nr. 19109/09.12.2021 
 
 

REFERAT 
pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău  nr. 
208/2021 privind aprobarea alocării unei sume de la bugetul 

propriu al județului Buzău aferentă desfășurării unor 

activități dedicate Zilei Naționale a României și  
Sărbătorilor de iarnă 

 
 

 
 În colaborare cu Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău, instituție 

subordonată consiliului Județean Buzău, vă propun ca în calendarul activităților, 

dedicate Sărbătorilor de iarnă, să organizăm două spectacole pentru cetățenii 

comunității noastre. 

Vor susține aceste spectacole artiști locali dar și formații/artiști din 

Republica Moldova. 

Inițiativa este bine venită pentru toți concetățenii noștri în această 

perioadă de timp a anului, mult așteptată dar marcată de numeroase 

îngrijorări. 

Propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

 

 

 
PREŞEDINTE, 

 
PETRE-EMANOIL NEAGU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

         CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE 
                 PUBLICĂ LOCALĂ 
            Nr. 19110/09.12.2021 
 

RAPORT  

pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău  nr. 
208/2021 privind aprobarea alocării unei sume de la bugetul 

propriu al județului Buzău aferentă desfășurării unor 

activități dedicate Zilei Naționale a României și  
Sărbătorilor de iarnă 

 

 

 
     Orice act administrativ poate fi modificat/completat de către autoritatea 

emitentă, în condiții de oportunitate și legalitate. 

 Inițiativa care constituie obiectul proiectului d hotărâre a apărut ulterior 

adoptării Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 208/2021, fiind identificată și 

sursa de finanțare pentru rectificarea bugetului Centrului Județean de Cultură și 

Artă Buzău. 

 Cele două spectacole se vor desfășura în Sala Mare a Consiliului Județean 

Buzău cu respectarea regulilor stabilite pentru starea de alertă în condițiile 

pandemiei de COVID – 19. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 

MIRELA OPREA 
 


