
 
 
 

ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 
 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Județean 

Buzău și Asociația Hair Redivivus ca și coorganizator al 
ediției 34 a Festivalului de muzică rock „TOP T 2022” 

 
 
 

 
Consiliul Judeţean Buzău 
Având în vedere: 

- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de inițiere a 
proiectului de hotărâre înregistrat sub nr.  16671/14.10.2022; 

- raportul Direcției economice înregistrat sub nr. 16672/14.10.2022; 
- 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; 
- propunerea Asociației Hair Redivivus înregistrată la Consiliul Județean 

Buzău sub nr. 15945/2022; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 7/2022 pentru 

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

- prevederile Legii nr. 350/2006 a tinerilor, cu modificările și completările 
ulterioare, 

 
În temeiul art. 173 alin. (1) lit. „e”, alin. (7) lit. „a” 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 parteneriatul dintre Consiliul Județean Buzău și 

Asociația Hair Redivivus ca și coorganizator al ediției 34 a Festivalului de 
muzică rock „TOP T 2022”, 25-26 noiembrie 2022. 

 
Art. 2.  Se aprobă alocarea sumei de 20.000 lei din bugetul propriu al 

Județului Buzău pentru anul 2022 – Secțiunea funcționare, Capitolul 67.02. 
„Cultură, recreere și religie”, Titlul 59 „Alte cheltuieli”, ca și contribuție 
financiară a coorganizatorului – Consiliul Județean Buzău. 

 
Art. 3. Din suma alocată conform art. 2 nu se vor achita onorarii și 

remunerații colaboratori. 



 
 
 
 
Art. 4. Partenerul - Asociația Hair Redivivus, va prezenta documente 

justificative cu privire la utilizarea sumei alocate conform art. 2, Direcției 
economice a Consiliului Județean  Buzău. 

 
Art. 5. Direcția economică a Consiliului Județean Buzău va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
Art. 6. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 

hotărârii Instituției Prefectului – Județul Buzău, Asociației Hair Redivivus și 
Direcției economice precum și publicarea acesteia pe site-ul Consiliului 
Județean Buzău. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE – EMANOIL NEAGU 
 
 
 
 

                                         CONTRASEMNEAZĂ, 
                       SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU 

 
                                   MIHAI - LAURENŢIU GAVRILĂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 240 
BUZĂU, 27 OCTOMBRIE 2022 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 30 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, 
- abţineri. 
 
 
 
 



 
 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
           PREŞEDINTE 
  Nr. 16671/14.10.2022 
 
 

 
REFERAT 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea parteneriatului 
dintre Consiliul Județean Buzău și Asociația Hair Redivivus 

ca și coorganizator al ediției 34 a Festivalului de muzică 
rock „TOP T 2022” 

 
 

  
 Proiectul de hotărâre a fost inițiat în considerarea tradiției evenimentului 
cultural organizat și derulat în Buzău de mai mulți ani, intrând astfel în 
calendarul public național al evenimentelor de gen. 

Festivalul „TOP T” este un eveniment emblematic pentru comunitatea 
buzoiană și reprezintă în același timp cu mândrie imaginea culturii locale în 
țară și străinătate. 

Demersul inițiat de autoritatea publică județeană de a deveni 
coorganizator al acestei manifestări culturale, inclusiv în anii următori, 
reprezintă o contribuție instituțională la menținerea în peisajul cultural a unor 
evenimente cu mare impact la tineri. 

Precizăm că și în anii anteriori, Consiliul Județean Buzău a avut această 
calitate de coorganizator al Festivalului, ultima participare fiind în anul 2019 
când s-a alocat suma de 20.000 lei (ediția nr. 32). 

  
 

 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE – EMANOIL NEAGU 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
        CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
             DIRECȚIA ECONOMICĂ 
            Nr. 16672/14.10.2022 
 
 

 
RAPORT 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea parteneriatului 
dintre Consiliul Județean Buzău și Asociația Hair Redivivus 

ca și coorganizator al ediției 34 a Festivalului de muzică 
rock „TOP T 2022” 

 
 
 

 Analizând proiectul de hotărâre constatăm că inițierea 
acestuia este fundamentată pe prevederile art. 173 alin. (1) lit. 
„e”, alin. (7) lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ care asigură cooperarea în 
cadrul instituțional pentru realizarea unor activități/acțiuni de 
interes public județean. 
 Prin continuitatea dovedită în cele 33 ediții ale acestei 
manifestări culturale precum și prin participanți, aceasta 
dobândește chiar o dimensiune în interes național în genul cultural 
pe care îl promovează. 
 Contribuția financiară a Consiliului Județean Buzău asumată 
în calitate de coorganizator este asigurată prin bugetul județului 
Buzău 2022. 

 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 

LIVIU-MIHAIL CIOLAN 
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