
PROIECT 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

 

 
HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea participării unei delegații a Consiliului 
Județean Buzău la Festivalul Național al Mărului, Republica 

Moldova – Soroca, 7-9 octombrie 2022 
 
 
 

 Consiliul Județean Buzău; 
 Având în vedere: 

 
- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului 

de hotărâre, înregistrat sub nr. 15112/20.09.2022; 
- raportul Direcției economice înregistrat sub nr. 15113/20.09.2022; 

- avizul de legalitate al Secretarului General al Județului Buzău dat pe 

proiectul de hotărâre; 
- Invitația Președintelui Consiliului Raional Soroca, înregistrată sub  

nr. 14905/16.09.2022; 
- prevederile Înțelegerii de colaborare și înfrățire între Județul Buzău și 

Raionul Soroca, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău  
nr. 219/27 noiembrie 2012; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 7/2022 pentru 
aprobarea bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2022 cu 

rectificările ulterioare, 
 

În temeiul prevederilor art. 89, alin. (14), art. 173 alin. (1) lit. „f” și 
art. 182 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

 

HOTĂRĂȘTE: 
 

 
Art. 1. Se aprobă participarea unei delegații a Consiliului Județean 

Buzău la Festivalul Național al Mărului organizat anual în Republica Moldova 
– Soroca, în perioada 7-9 octombrie 2022. 

 



Art. 2. Delegația va fi compusă din consilieri județeni, funcționari din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Buzău, alți reprezentanți de 
instituții/servicii publice județene. 

 
Art. 3. Costurile deplasării (transport, cazare și diurnă) se asigură din 

bugetul Județului Buzău pentru anul 2022, Capitolul 51 „Autorități publice”, 
Titlul 20 „Bunuri și servicii”. 

 

Art. 4. Structura Cabinet Președinte și Direcția economică vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

hotărârii Instituției Prefectului – Județul Buzău, Direcției economice și 
structurii Cabinet Președinte, precum și publicarea pe site-ul Consiliului 

Județean Buzău. 
 

 
 

PREȘEDINTE, 
 

PETRE – EMANOIL NEAGU 
 
 
 

 
AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI BUZĂU, 
 

MIHAI – LAURENȚIU GAVRILĂ 
 
 
 
 
 

 
Nr. 217 
BUZĂU, 21 SEPTEMBRIE 2022 

 
 
 
 
 
 



 

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 
            PREȘEDINTE 
  Nr. 15112/20.09.2022 
 
 
 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea participării unei 

delegații a Consiliului Județean Buzău la Festivalul Național al 
Mărului, Republica Moldova – Soroca, 7-9 octombrie 2022 

 
 
 

 Festivalul Național al Mărului se organizează anual la Soroca, Republica 
Moldova, în acest an fiind ediția a XI-a. Festivalul este un eveniment așteptat și 

de real interes nu numai pentru producătorii de mere din Republica Moldova dar 
și pentru invitați/participanți din alte țări vecine. 

 Este un bun prilej nu numai de evaluare dar și un schimb de experiență 
privind cercetarea, tehnologii avansate în cultura și procesarea fructelor. 

 Evenimentul este o pledoarie pentru consumul de alimente sănătoase, 
pentru reînvierea tradiției meșteșugărești, pentru marcarea localității ca 

intersecție între culturi și civilizații, consolidarea dialogului intercultural, pentru 
dezvoltarea businessului rural și promovarea turismului. 

 Raionul Soroca este prima Unitate Administrativ-Teritorială din Republica 

Moldova devenit partener – prin acord, cu Județul Buzău. 
 Festivalul se va desfășura în apropierea Cetății Soroca. 

 Consiliul Județean Buzău a primit o invitație de participare și la această 
ediție, pe care vă propun să o onorăm. 
  
 

 

PREȘEDINTE, 
 

PETRE – EMANOIL NEAGU 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

    CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 
        DIRECȚIA ECONOMICĂ 
             

  Nr. 15113/20.09.2022 
 
 

 

RAPORT 
 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea participării unei 

delegații a Consiliului Județean Buzău la Festivalul Național al 
Mărului, Republica Moldova – Soroca, 7-9 octombrie 2022 

 
 

 
 Pentru participarea la acest eveniment din Republica Moldova – Soroca, din 

bugetul propriu al Județului Buzău 2022 vor fi asigurate costurile privind 
transportul, cazarea și diurna, conform prevederilor legale pentru toți membrii 

delegației participante. 

 
 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 

LIVIU-MIHAIL CIOLAN 
  


