
 
 
 

ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 
 

HOTĂRÂRE 
pentru stabilirea unor măsuri aferente desfășurării 
Workshop-ului Regional pentru Europa privind rolul 
centrelor de vizitare în siturile desemnate UNESCO,  

Buzău 7-10 noiembrie 2022 
 
 

 
Consiliul Judeţean Buzău 
Având în vedere: 

- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de inițiere a 
proiectului de hotărâre înregistrat sub nr.  16742/17.10.2022; 

- raportul Direcției economice înregistrat sub nr. 16743/17.10.2022; 
- avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe 

proiectul de hotărâre; 
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău  

anexate la hotărâre; 
- prevederile Strategiei Integrate de Dezvoltare și Promovare a 

Turismului în Județul Buzău 2021-2030; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 7/2022 pentru 

aprobarea bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2022, cu 
rectificările ulterioare; 

- acreditarea „Ținutul Buzăului” ca Geoparc Internațional UNESCO; 
- prevederile Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor 

normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și 
instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare, 

 
În temeiul art. 173 alin. (1) lit. „f” și art. 182 alin. (1) din Ordonanța de 

Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
  Art. 1. Se aprobă organizarea, desfășurarea și găzduirea de către 

Consiliul Județean Buzău, în perioada 7-10 noiembrie 2022 a Workshop-ului 
Regional pentru Europa privind rolul centrelor de vizitare în siturile desemnate 
UNESCO. 

 
Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 50.000 lei din bugetul propriu al 

Județului Buzău pentru anul 2022, Capitolul 51 „Autorități publice și 
executive”, Titlul 20 „Cheltuieli cu bunuri și servicii” pentru evenimentele 
menționate la art. 1.  



 
 
 
Art. 3. Structura Cabinet Președinte, Direcția economică și Serviciul 

promovare și dezvoltare a turismului, a imaginii județului, cooperare 
internațională și mass-media vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
Art. 4. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 

hotărârii Instituției Prefectului – Județul Buzău, structurilor menționate la 
art.3 precum și publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Buzău. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE – EMANOIL NEAGU 
 
 
 
 

                                          CONTRASEMNEAZĂ, 
                       SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU 

 
                                   MIHAI - LAURENŢIU GAVRILĂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 238 
BUZĂU, 27 OCTOMBRIE 2022 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 30 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, 
- abţineri. 
 
 
 
 
 



 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
           PREŞEDINTE 
  Nr. 16742/17.10.2022 
 

 
REFERAT 

la proiectul de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri 
aferente desfășurării Workshop-ului Regional pentru 
Europa privind rolul centrelor de vizitare în siturile 

desemnate UNESCO,  
Buzău 7-10 noiembrie 2022 

 
  

 Acreditarea „Ținutul Buzăului” ca Geoparc Internațional UNESCO 
determină intrarea în circuitul mondial al evenimentelor de promovare a 
siturilor UNESCO, ceea ce aduce un „plusvaloare” promovării județului Buzău. 
 În august 2022, Comisia UNESCO de la Veneția a propus Consiliului 
Județean ca județul Buzău să fie gazda celei de a IV-a ediții a Workshop-ului 
Regional pentru Europa privind rolul centrelor de vizitare în siturile desemnate 
UNESCO. 
 Propunerea ne onorează cu atât mai mult cu cât suntem în primul an de 
acreditare dovedind astfel potențialul Geopracului Ținutul Buzăului. 
 Vor participa la acest eveniment reprezentanți ai altor situri UNESCO din 
România și străinătate: reprezentanți UNESCO precum și ai unor instituții de 
nivel central. 
 Întâlnirile anterioare s-au desfășurat în Italia – Palermo, Germania – 
Bamberg și în 2021 din nou în Italia – Ercolano. 

 Scopul acestui eveniment este de a identifica și implementa o 
gestionare integrată a siturilor UNESCO care fac parte din patrimoniul 
mondial, rezervații ale biosferei și geoparcuri globale prin promovarea 
experiențelor și a bunelor practici în rețea. 

Consiliul Județean Buzău va asigura spațiile de desfășurare a sesiunii 
plenare și sesiunilor de grup, vizita în Geoparcul „Ținutul Buzăului”, logistica 
necesară precum și masa pentru participanți. 

Am estimat alocarea de la bugetul județului Buzău – 2022 a unei sume 
de 50.000 lei. 

Propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 
 

 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE – EMANOIL NEAGU 



 
 
 

 
        CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
             DIRECȚIA ECONOMICĂ 
            Nr. 16743/17.10.2022 
 
 

 
RAPORT 

la proiectul de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri 
aferente desfășurării Workshop-ului Regional pentru 
Europa privind rolul centrelor de vizitare în siturile 

desemnate UNESCO,  
Buzău 7-10 noiembrie 2022 

 
 
 
 

 Calitatea de gazdă a Consiliului Județean Buzău pentru acest eveniment 
internațional presupune o serie de cheltuieli materiale care vor fi asigurate de 
la bugetul județului Buzău – 2022 Capitolul 51 „Autorități publice și 
executive”, Titlul 20 „Cheltuieli cu bunuri și servicii”. 
 Costurile cu dineul oficial, masa pentru participanții străini și români, 
cadouri protocol etc, vor respecta limitele de cheltuieli prevăzute de 
Ordonanța Guvernului nr. 80/2001. 

 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 

LIVIU-MIHAIL CIOLAN 
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