
 
 

ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 
 
 

HOTĂRÂRE  
pentru aprobarea alocării unei sume de la bugetul propriu 

al Județului Buzău aferentă desfășurării unor acțiuni 
dedicate Zilei Naționale a României – 2022 și   

Sărbătorilor de iarnă 
 
 
Consiliul Judeţean Buzău, 
Având în vedere: 

- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de inițiere a 
proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. 16850/18.10.2022; 

- raportul Direcției economice înregistrat sub nr. 16851/18.10.2022; 
- avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului dat pe 

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

anexate la hotărâre; 
- solicitarea Fundației „Mareșal Alexandru Averescu” înregistrată sub 

nr. 14926/16.10.2022; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 7/2022 pentru 

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

- prevederile Legii nr. 10/1990 privind proclamarea Zilei Naționale a 
României, 
 

În temeiul art. 173 alin. (1) lit. ”f” și art. 181 alin. (1) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului  nr 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. Se aprobă alocarea sumei de 700.000 lei din bugetul propriu al 
Județului Buzău pentru anul 2022 în vederea desfășurării unor acțiuni 
dedicate Zilei Naționale a României – 2022 și  Sărbătorilor de iarnă. 

 
Art. 2.  (1) Se aprobă participarea Consiliului Județean Buzău în 

calitate de coorganizator al Concursului de istorie ”1 Decembrie, Ziua 
Națională a României”, ediția a XII-a. 

 
 (2) Consiliul Județean Buzău își asumă o responsabilitate 

financiară în sumă de: 
 
 

 
 



 
a) 10.000 lei pentru organizarea concursului menționat la alin. (1), 

reprezentând cheltuieli cu titlu de premii, cheltuieli de organizare și 
desfășurare; 

b) 4.000 lei reprezentând cheltuieli pentru editarea revistei „Străjer în 
calea furtunilor”, ediția 31; 

c) 12.500 lei pentru 50 pachete școlare pentru elevi, în cadrul 
activității „Lecția de Istorie – Armata a 2-a, Tradiție, cultură, continuitate”. 
 

 (3) Sumele menționate la alin. (2) se vor vira în contul 
Fundației „Mareșal Alexandru Averescu”, care la finalizarea acțiunilor va 
prezenta Direcției economice a Consiliului Județean Buzău documente 
justificative. 

 
Art. 3. Sumele prevăzute la art. 1 și 2 se asigură de la bugetul 

propriu al Județului Buzău pe anul 2022, capitolul 51.02 „Autorități publice 
și executive”, Titlul 20 „Bunuri și servicii”. 

 
Art. 4. Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău va organiza cu 

fonduri din bugetul propriu 2022 al instituției, un spectacol de colinde. 
 
Art. 5. Președintele Consiliului Județean Buzău, Secretarul General al 

Județului Buzău, Direcția economică și Structura Cabinet Președinte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
Art. 6. Secretarul General al Judeţului va asigura comunicarea 

hotărârii Instituției Prefectului - Județul Buzău, Fundației „Mareșal 
Alexandru Averescu”, Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău, Direcției 
economice și structurii Cabinet Președinte, precum și publicarea pe site-ul 
Consiliului Județean Buzău.  
 

 
PREŞEDINTE, 

 
PETRE – EMANOIL NEAGU 

 
 
 

                                  CONTRASEMNEAZĂ, 
            SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

 
         MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 

 
NR. 241 
BUZĂU, 27 OCTOMBRIE 2022 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 30 voturi „pentru”, - voturi 
„împotrivă”, - abţineri. 

 
 



 
 
 
CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 
            PREȘEDINTE 
 
 NR. 16850/18.10.2022 

 
 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea alocării unei 
sume de la bugetul propriu al Județului Buzău aferentă 

desfășurării unor acțiuni dedicate Zilei Naționale a 
României – 2022 și  Sărbătorilor de iarnă 

 
 
 Ziua de 1 Decembrie este proclamată prin lege, ca zi Națională a 
României și sărbătoare legală. 
 Cu această ocazie, atât la nivel național cât și local, se organizează 
manifestări specifice corespunzătoare contextului istoric și civic al 
evenimentului. 
 Prin proiectul de hotărâre inițiat se propune continuarea tradiției 
Consiliului Județean Buzău, de organizare a unor manifestări care să 
celebreze Ziua Națională a României într-un context larg, european, cu 
cetățenii pentru cetățeni. 
 De asemenea, vor fi achiziționate stegulețe și cocarde tricolore iar în 
colaborare cu Fundația „Mareșal Alexandru Averescu” se va organiza 
concursul de istorie „1 Decembrie – Ziua națională a României”. 
 În cadrul manifestărilor prilejuite de această sărbătoare națională, 
cetățenii buzoieni vor beneficia de o masă tradițională. 
 Propun continuarea acțiunilor pe care Consiliul Județean Buzău le 
organizează, în fiecare an, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, respectiv: 
întâlnirea cu reprezentanții autorităților publice locale, instituții și servicii, 
oferirea de pachete pentru copii instituționalizați sau din familii, persoane 
cu handicap, primirea colindătorilor, precum și asigurarea iluminatului 
festiv la Consiliul Județean Buzău, Muzeul Județean Buzău și clădirea  
I.C Brătianu (cu respectarea intervalelor orare pentru reducerea 
consumului). 
 Suma propusă va susține derularea acțiunilor pentru evenimentele 
menționate, astfel cum au fost explicitate. 
 În consecință, propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma 
prezentată. 
 
 

PREȘEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU 
  

 
 



 
      
 
 
 
CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 
     DIRECȚIA ECONOMICĂ 
     NR. 16851/18.10.2022 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea alocării unei 
sume de la bugetul propriu al Județului Buzău aferentă 

desfășurării unor acțiuni dedicate Zilei Naționale a 
României – 2022 și  Sărbătorilor de iarnă 

 
 

 
 
 Sumele necesare desfășurării acțiunilor dedicate Zilei Naționale a 

României -1 Decembrie 2022 și Sărbătorilor de iarnă au fost prevăzute în 

bugetul propriu al județului Buzău aprobat pentru anul 2022, cu rectificările 

ulterioare.       

 Susținem adoptarea proiectului de hotărâre în forma inițiatorului. 

 

 

 

 

DIRECȚIA ECONOMICĂ 

LIVIU-MIHAI CIOLAN 
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