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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 

 

 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în 

calitate de partener al Uniunii Artiștilor Plastici – Filiala Buzău 
pentru organizarea unor proiecte culturale de interes județean 

 
 
 

Consiliul Județean Buzău; 
Având în vedere: 

- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului de 
hotărâre, înregistrat sub nr. 7411/03.05.2022; 

- raportul Direcției economice înregistrat sub nr. 7412/03.05.2022; 
- avizul de legalitate al Secretarului General al Județului Buzău dat pe 

proiectul de hotărâre; 
- adresele Uniunii Artiștilor Plastici – Filiala Buzău înregistrate sub nr. 6731 și 

6732/2022; 
- 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.(1) Se aprobă participarea Consiliului Județean Buzău în calitate de 

partener al Uniunii Artiștilor Plastici – Filiala Buzău în organizarea și desfășurarea:  
 

a) Ediția a X –a a proiectului „Măgura Art” august 2022, cu asumarea unei 
cofinanțări de 12.000 lei; 

b) Bienala „Ion Andreescu” – octombrie 2022 cu asumarea acordării unui 
premiu în numele autorității publice județene în cuantum de 500 lei. 

 

     (2) Evenimentul prevăzut la lit. b) se va desfășura în spațiul 
expozițional al Galeriilor de Artă, imobil proprietate publică a județului Buzău. 

 



Art.2. Uniunea Artiștilor Plastici – Filiala Buzău va prezenta, la finalul celor 

două evenimente culturale de interes județean, documente justificative, pentru 
utilizarea sumelor prevăzute la art. 1. 

 
Art.3.(1) Consiliul Județean Buzău își asumă calitatea de partener al 

Uniunii Artiștilor Plastici – Filiala Buzău în organizarea anuală a proiectului 
„Măgura Art” și, respectiv acordării unui premiu de 500 lei în cadrul Bienalei „Ion 

Andreescu”. 
 

  (2) Cofinanțarea evenimentelor prezentate la art. 1 se asigură din 
bugetul propriu anual al județului Buzău -  Capitolul 67 – Cultură, recreere, 

religie. 
 

  (3) Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Buzău – 
ordonator principal de credite să aloce, prin dispoziție, suma aferentă organizării 

proiectului „Măgura Art” 

 
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, Uniunii Artiștilor Plastici – Filiala 

Buzău precum  şi publicarea pe site–ul oficial al Consiliului Judeţean Buzău. 
 

 
 

 
 

                                   PREŞEDINTE, 
 

                               PETRE – EMANOIL NEAGU    
 
 

 
                                     AVIZAT PENTRU LEGALITATE , 

               SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 
 

      MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 
 
 
 
 

 
 
Nr. 99 
BUZĂU, 04 MAI  2022 
 

 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
             PREŞEDINTE 
     Nr. 7411/03.05.2022 
 
 

 

REFERAT  
 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea participării 
Consiliului Județean Buzău în calitate de partener al Uniunii 

Artiștilor Plastici – Filiala Buzău pentru organizarea unor 
proiecte culturale de interes județean 

 
 
 

Consiliul Județean Buzău a avut în ultimii ani o colaborare constantă cu 
Uniunea Artiștilor Plastici – Filiala Buzău în desfășurarea și promovarea unor 

proiecte culturale de interes județean, printre care și cele două menționate în 
proiectul de hotărâre inițiat. 

De altfel, Consiliul Județean Buzău și-a asumat calitatea de partener al 
Uniunii Artiștilor Plastici – Filiala Buzău în mai multe ediții anterioare ale 

proiectului „Măgura Art” în condițiile în care Tabăra de sculptură Măgura este 
un obiectiv turistic a cărui promovare este prevăzut și în Strategia județeană 

privind turismul. 
Propunem ca acest parteneriat să fie continuu, pentru fiecare ediție 

organizată. 

Propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma iniţiatorului. 

 

 

 
PREŞEDINTE, 

 
                                     PETRE – EMANOIL NEAGU    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

            CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
                     
                   Direcția economică 
                  Nr. 7412/03.05.2022 
 
 

 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea participării 

Consiliului Județean Buzău în calitate de partener al Uniunii 
Artiștilor Plastici – Filiala Buzău pentru organizarea unor 

proiecte culturale de interes județean 
 
 

 
  

 În bugetul propriu al județului Buzău au fost prevăzute  surse de 

finanțare pentru susținerea parteneriatului Consiliului județean Buzău cu 

Uniunea Artiștilor Plastici – Filiala Buzău în desfășurarea celor două 

evenimente culturale care, conform art. 173, alin. (7) lit. „a” din Codul 

Administrativ sunt de interes județean. 

 

 

 
                                               DIRECTOR EXECUTIV,  

  
 

                                              MIHAIL LIVIU CIOLAN 
 


