
                                                                                                                                                     

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 

 

 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea asumării de către Consiliul Județean 

Buzău a unor responsabilități financiare pentru organizarea 
de către Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului 

și Memoria Exilului Românesc a ediției 2022 a 

 „Universității de vară de la Rm. Sărat” 
 

 
 

Consiliul Județean Buzău; 

Având în vedere: 
 

- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a 
proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. 7401/03.05.2022; 

- raportul comun al Direcției juridice și administrație publică locală și 
Direcției economice înregistrat sub nr. 7402/03.05.2022; 

- 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; 

- solicitarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și 
Memoria Exilului Românesc prin adresa înregistrată la nr. 6274/2022; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1372/2009 privind înființarea, 

organizarea și funcționarea Institutului de Investigare a Crimelor 
Comunismului și Memoria Exilului Românesc; 

- prevederile Hotărârii Consiliului județean Buzău nr. 7/2022 privind 
aprobarea bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2022 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 şi completările ulterioare, 
 

 

HOTĂRĂȘTE: 
 

 

Art.1. Se aprobă asumarea de către Consiliul Județean Buzău a unor 
responsabilități financiare în limita a 15.000 lei pentru organizarea de către 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului 
Românesc a ediției 2022 a „Universității de vară de la Rm. Sărat”. 

 



Art.2. În realizarea scopului aprobat la art.1, Consiliul Județean Buzău 

va achiziționa servicii de cazare și respectiv închiriere mijloace de transport 
prevăzute la pct. 1, 2 și 4 din solicitarea Institutului de Investigare a 

Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc. 
 

Art.3. Programul de Achiziții al Consiliului Județean Buzău pe anul 
2022 se completează corespunzător art. 2. 

 
Art.4. Structura cabinet Președinte și Direcția economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

Art.5. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 
hotărârii Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău, Institutului de Investigare a 

Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc precum  şi publicarea 
pe site–ul oficial al Consiliului Judeţean Buzău. 

 

 
 

 
 

                                   PREŞEDINTE, 
 

                               PETRE – EMANOIL NEAGU    
 
 
 
                                          CONTRASEMNEAZĂ, 

               SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 
 

      MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 
 

 

 
 
 
 

 
Nr. 96 
BUZĂU, 11 MAI  2022 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 29 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, 

- abţineri. 

 
 
 
 
 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
             PREŞEDINTE 
     Nr. 7401/03.05.2022 
 
 

 

REFERAT  
 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea asumării de către 
Consiliul Județean Buzău a unor responsabilități financiare 

pentru organizarea de către Institutul de Investigare a 
Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc a 

ediției 2022 a „Universității de vară de la Rm. Sărat” 
 

 
 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria 

Exilului Românesc este o structură guvernamentală înființată în 2009

 cu rol în analiza, din punct de vedere  științific, a regimului 
comunism și a consecințelor sale. Institutul de Investigare a Crimelor 

Comunismului și Memoria Exilului Românesc creează, organizează, sprijină 
proiecte educaționale și de memorie, contribuind astfel la o mai bună 

înțelegere a importanței drepturilor și libertăților cetățenești în societatea 
post – comunistă. 

„Universitatea de vară de la Rm. Sărat” reprezintă unul dintre cele 
mai importante proiecte ale Institutului de Investigare a Crimelor 

Comunismului și Memoria Exilului Românesc adresat mediului universitar 
dar cu diseminare  publică a informațiilor și cercetărilor. Prima ediție a 

avut loc în 2007 la         Rm. Sărat, loc devenit tradițional deja datorită 
fostei închisori, una dintre cele mai dure din perioada comunistă, 

denumită și „pușcăria izolării totale”. 
Închisoarea a fost închisă oficial în 1963 iar în 2007 a trecut din 

administrarea Ministerului Culturii în administrarea Institutului de 
Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc. 

Consider că este o onoare pentru autoritatea publică județeană să 

devină în acest an partener al Institutului de Investigare a Crimelor 
Comunismului și Memoria Exilului Românesc în organizarea „Universității 

de vară de la Rm. Sărat” și să susțină, direct, segmentele organizatorice 
privind cazarea participanților (20 de studenți), a echipei de organizare (5 

persoane) și a două mijloace de transport. 
Propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma iniţiatorului. 

 

 
PREŞEDINTE, 

 
                                     PETRE – EMANOIL NEAGU    



            CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

                       Direcția juridică și  
             administrație publică locală 
                   Direcția economică 
                  Nr. 7402/03.05.2022 
 
 

 

 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea asumării de către 

Consiliul Județean Buzău a unor responsabilități financiare 
pentru organizarea de către Institutul de Investigare a 
Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc a 

ediției 2022 a „Universității de vară de la Rm. Sărat” 
 

 
  

 Sursa de finanțare, estimată la 15.000 lei, pentru achiziția unor 

servicii aferente organizării și desfășurării „Universității de vară de la Rm. 

Sărat” este bugetul județului Buzău pe 2022 – Capitolul 51, Autorități 

publice executive, Titlul 20. 

Achiziția serviciilor de cazare și transport se va realiza de către 

Consiliul Județean Buzău, beneficiarii fiind participanții la evenimentul 

„Universitatea de vară de la Rm. Sărat”. 

Apreciem că un astfel de eveniment trebuie susținut pentru 

desfășurarea sa anuală ca recunoaștere a dimensiunii sale educaționale 

cu finalitate memorială. Este un exercițiu de analiză, cercetare, 

documentare astfel încât astfel de experimente totalitare tragice să nu se 

mai repete. 

 

 

       DIRECTOR EXECUTIV,            DIRECTOR EXECUTIV, 
           MIRELA OPREA                   MIHAIL LIVIU CIOLAN 

 


