
PROIECT 
 

 
 

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

HOTĂRÂRE 
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean 
Buzău în Consiliul de Administraţie al Bibliotecii judeţene  

„V. Voiculescu” Buzău până la expirarea mandatului în curs 

 
Consiliul Judeţean Buzău; 
Având în vedere: 

- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a 
proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 19064/08.12.2021; 

- raportul Direcției juridice şi administrație publică locală înregistrat la  
nr. 19065/08.12.2021  

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

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 52/2021 privind 
constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a 

mandatului de consilier județean al doamnei Boloș Marieta prin 
demisie; 

- Hotărârea Guvernului nr. 225/2021 privind numirea doamnei Boloș 

Marieta în funcția de Subprefect al județului Buzău; 
- prevederile art.54 din Legea nr.334/2002 a bibliotecilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
 

În temeiul art.173 alin.(1) lit. „f”, art. 176 şi art.182 alin.(1) din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Se desemnează domnul  consilier județean Barbu Valentin în 

calitate de reprezentant al Consiliului Judeţean Buzău în Consiliul de 
administraţie al Bibliotecii judeţene „V.Voiculescu” Buzău, până la expirarea 

mandatului în curs.  
 

Art.2. Prevederile art. 1, pct. 3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău 
nr.211/2020 se modifică potrivit art. 1 din prezenta hotărâre. 

 
 

 



 
 

 
Art.3. Secretarul General al Județului Buzău va asigura comunicarea 

hotărârii Instituţiei Prefectului – Județul Buzău, instituţiilor publice şi autorităţilor 
interesate, precum şi publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Buzău. 

 
 

 
 

 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU 
 
 
 
 

        AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
        SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

 
         MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 
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CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

          PREȘEDINTE 
         Nr. 19064/08.12.2021 
 
 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 

Consiliului Judeţean Buzău în Consiliul de Administraţie al 
Bibliotecii judeţene „V.Voiculescu” Buzău până la expirarea 

mandatului în curs 

 

 
 
 Conform prevederilor legale speciale aplicabile instituţiilor de cultură 

publice, din Consiliile de administraţie ale acestora fac parte şi câte un 

reprezentant al administraţiei publice sub a cărei autoritate  sunt organizate şi 

funcţionează. 

    Potrivit  Hotarârii Consiliului Județean Buzău nr. 52/2021 s-a constatat 

încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier 

județean al doamnei Boloș Marieta prin demisie, fiind numită în funcția de 

Subprefect al județului Buzău. Odată cu aceasta și calitatea de reprezentant al 

aurorității județene în Consiliul de administraţie al Bibliotecii judeţene 

„V.Voiculescu” Buzău a încetat. 

  Pentru respectarea prevederilor legale și asigurarea bunei funcționări a 

Consiliului de administraţie al Bibliotecii judeţene „V.Voiculescu” Buzău se 

impune desemnarea unui alt reprezentant.  

Cu respectarea algoritmului politic și prin consultare cu liderul grupului de 

consilieri județeni PNL, propunerea este domnul consilier județean Barbu 

Valentin. 

  

PREŞEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU 
 
 
 

        



  CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE 

                 PUBLICĂ LOCALĂ 
            Nr. 19065/08.12.2021 
 

RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului Judeţean Buzău în Consiliul de Administraţie al 

Bibliotecii judeţene „V.Voiculescu” Buzău până la expirarea 
mandatului în curs 

 

 
     Biblioteca Judeţeană „V.Voiculescu” Buzău este o instituție publică de cultură 

cu personalitate juridică, ce funcționează în subordinea Consiliului Județean 

Buzău potrivit Legii nr. 334/2002 republicată, cu modificările și completările 

ulterioare.   

       Aprobarea desemnării reprezentantului Consiliului Județean Buzău în 

Consiliul de administraţie al Bibliotecii judeţene „V.Voiculescu” Buzău, reprezintă 

o atribuție exclusivă a autorității județene ca autoritate în subordinea căreia 

funcționează instituția de cultură. 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat constatăm următoarele: 

- Potrivit art.54 din Legea nr.334/2002, privind bibliotecile, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, prevede că: „în cadrul 

bibliotecilor de drept public cu personalitate juridică funcționează consilii 

de administrație, cu rol consultativ”.  

- Este oportună desemnarea reprezentantului autorităţii publice judeţene 

în Consiliul de administraţie al  Bibliotecii judeţene „V.Voiculescu” Buzău, 

până la expirarea mandatului în curs. 

- Desemnarea consilierilor judeţeni se face cu respectarea prevederilor 

art.176 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ – respectiv aplicarea principiului configuraţiei politice 

ca rezultat al alegerilor locale din septembrie 2020. 

 

 Susținem adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 

MIRELA OPREA 


