
PROIECT 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

 

 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea finanţării de către  Consiliul 

Judeţean Buzău a etapei naţionale a Concursului Naţional 
„Educaţie rutieră - educaţie pentru Viaţă”  

 
 

 Consiliul Judeţean Buzău;  

 Având în vedere:  
 referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de inițiere a 

proiectului de hotărâre, nr.   8402/19.05.2022;  
 raportul Direcţiei economice, înregistrat sub nr. 8403/19.05.2022; 

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

 adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Buzău, înregistrată sub  

nr. 8401/19.05.2022; 
 prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 7/2022 pentru 

aprobarea bugetului propriu al Judeţului Buzău pentru anul 2022, cu 
rectificările ulterioare; 

 poziţia 151 din anexa nr. 2 la Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale  
nr. 3066/2022 privind aprobarea Calendarului Activităţilor Educative 

Naţionale în anul școlar 2021-2022;  
 prevederile art. 111 alin. (5) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
 

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.1. Se aprobă finanţarea cu suma de 20.000 lei pentru organizarea  

de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău a etapei naţionale a Concursului 

Naţional „Educaţie Rutieră - Educaţie pentru Viaţă” prevăzut în Calendarul 

activităților educative naționale în anul școlar 2021-2022. 

 

        Art.2. Suma prevăzută la art. 1 se asigură de la bugetul judeţului Buzău 

2022, Capitolul 67.02 – Cultură, recreere, religie.  

 



 

 

 

Art. 3. După finalizarea concursului Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Buzău va depune la Direcţia economică a Consiliului Judeţean Buzău 

documente justificative pentru cheltuielile efectuate, în limita sumei aprobate. 

 

Art. 4. Direcţia economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

Art. 5. Secretarul General al judeţului Buzău va asigura comunicarea 

hotărârii Instituției Prefectului – Județul Buzău, Inspectoratului Şcolar 

Judeţean Buzău şi publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Buzău. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE,  
 

PETRE–EMANOIL NEAGU 
 

 

 
 

 

                    AVIZAT PENTRU LEGALITATE     
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,  

 

                                  MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 

 

 

 

Nr. 122 

BUZĂU, 20 MAI 2022 

 

 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

             PREŞEDINTE 

   Nr. 8402/19.05.2022 

       

 REFERAT 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea finanţării  

de către  Consiliului Judeţean Buzău a  etapei 
naţionale a Concursului Naţional  

„Educaţie Rutieră - Educaţie pentru Viaţă”  
 

 

 
Concursul Naţional „Educaţie Rutieră - Educaţie pentru Viaţă”” este 

susţinut de Consiliul Judeţean Buzău pentru organizarea evenimentului, cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare. 

Amploarea pe care a luat-o circulaţia rutieră – în contextul dezvoltării 
economiei şi a creşterii parcului auto – generează o serie de implicaţii pe plan 

economic şi social. Toate aceste implicaţii sunt de fapt fenomene pe care le 
trăieşte zilnic omul. La orice oră din zi sau noapte, indiferent de anotimp, de 

îndată ce ieşim din locuinţă, ne trezim în iureşul circulaţiei rutiere. De aceea 
se impune cunoaşterea regulilor de circulaţie de la cea mai fragedă vârstă. 

Subsumată educaţiei pentru formarea abilităţilor de viaţă, educaţia 
rutieră urmăreşte formarea abilităţilor şi competenţelor rutiere personale, de 

grup şi sociale în rândul elevilor. 

Realitatea educativă contemporană a demonstrat că, în cazul educaţiei 
rutiere, eficienţa formativă este realizată cu rezultate maxime, în spaţiul real, 

în cazul nostru al străzii, în defavoarea spaţiului preponderent teoretic, al 
clasei. 

Susţinerea acestui proiect este o nouă dovadă a implicării active a 
Consiliului Judeţean Buzău în promovarea educaţiei. 

Propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 
 

 

PREŞEDINTE, 

PETRE – EMANOIL NEAGU 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

   DIRECŢIA ECONOMICĂ 
   Nr. 8403/19.05.2022 
 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea finanţării  

de către  Consiliului Judeţean Buzău a  etapei 
naţionale a Concursului Naţional  

„Educaţie Rutieră - Educaţie pentru Viaţă”  

 

Potrivit dispoziţiilor art. 111 alin. (5) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei, 

consiliile judeţene asigură fonduri pentru organizarea şi desfăşurarea 

olimpiadelor şi concursurilor şcolare la nivel judeţean. 

De asemenea, este necesar de precizat că acest concurs -  „Educaţie 

rutieră, educaţie pentru viaţă” – este prevăzut în  Calendarului Activităţilor 

Educative Naţionale – 2022, aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei 

Naţionale nr. 3066/2022, Anexa nr. 151. 

Suma propusă pentru finanţare se acordă din bugetul judeţului Buzău 

pentru anul 2022, Capitolul 67.02. – Cultură, recreere, religie. 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,  

 

LIVIU – MIHAIL CIOLAN 

 


