
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

HorARAnr
pentru aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Judelean

Buzdu, Fundalia pentru Tineret Buzdu 9i Asociafia Hair
Redivivus ca 9i coorganizator al ediliei 3O a Festivalului de

muzici rock ,,TOP T"

Consiliul Judetean Buzbu
Av6nd in vedere:

- expunerea de motive a Pregedintelui Consiliului Judefean BuzEu
inregistrat5 sub nr. 9551/10. 07.20t7 ;- raportul Direc[iei economice Tnregistrat sub nr. 9552/L0.07.20L7;- avizul de legalitate al Seretarului Judetului Buz5u dat pe proiectul de
hot516re;

- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judefean BuzEu
anexate la hotdr6re;

- cererile Funda!iei pentru Tineret Buzdu gi Asocia!iei Hair Redivivus
inregistrate la Consiliul Judelean Buz5u sub nr. 9003/2017;- prevederile HotE16rii Consiliului Judelean BuzSu nr. 6t/2017 pentru
aprobarea bugetului propriu al Jude[ului BuzEu pentru anul 2017, cu
rectific5 ri le u lterioa re ;- prevederile Legii nr.350/2006 a tinerilor,

tn temeiul art.91 alin.(1), lit. ,,e", alin (6), lit.,,a" gi art.97 din Legea
nr. 2t5/2001 a administratiei publice locale, republicat5, cu modific5rile gi
com plet5 rile u lterioa re,

HorARAgrE:

Art, 1. Se aprob5 parteneriatul dintre Consiliul Judefean BuzEu,
Fundalia pentru Tineret Buz5u 9i Asocia[ia Hair Redivivus ca 9i coorganizator
al ediliei 30 a Festivalului de muzicH rock,,TOPT",t5-t7 septembrie20lT.

Art. 2. Se aprob5 alocarea sumei de 35.000 lei din bugetul propriu al
Judefului BuzEu pentru anul 2017 - Secliunea funclionare, Capitolul 67.02.
,,Cultur5, recreere gi religie", Titlul 59 ,,Alte cheltuieli", ca 9i contribulie
financiarH a coordonatorului - Consiliul Judetean BuzEu.



Art. 3. Din suma alocat5 conform art. 2 nu se vor achita onorarii si
rem u neralii cola boratori.

Art. 4. Partenerii - Asocialia Hair Redivivus si Fundalia pentru Tineret
Buz5u vor prezenta documente justificative cu privire la utilizarea sumei
conform art. 3.

Art. 5. Direclia economicd a Consiliului Judetean Buz5u va aduce la
indeplinire prevederile prezentei hotbrdri.

Art' 6. Secretarul judetului Buz5u va asigura comunicarea hotSr6rii
autoritbtilor interesate precum 9i publicarea acesteia pe site-ul Consiliului
Jude[ean BuzEu.

CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL JUDETULUI BUZAU

MIHAI . LAURENTIU GAVRILA

t

U.J\A r11a-.

Nr. 168
BUZAU, 27 rULrE 2OL7

Hotir6rea a fost adoptati cu 23 voturi ,,p€rltru", - voturi ,,impotrivd,,,
9 abtineri de cei 32 consilieri judeteni prezenli.

PRE$EDINTE,

OIL NEAGU
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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRE9EDINTE

Nr, 955 L / LO.O7 .2OL7

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hoti16re pentru aprobarea parteneriatului
dintre consiliul Judelean Buziu, Fundalia pentru Tineret
Buzdu 9i Asocialia Hair Redivivus ca 9i coorganizator al

ediliei 3O a Festivalului de muzicd rock ,,TOp T,,

Proiectul de hotdr6re a fost iniliat Tn considerarea tradifiei evenimentului
cultural organizat 9i derulat in BuzEu de mulli ani, intr6nd astfel in calendarul
public nafional al evenimentelor de gen.

Demersul iniliat de autoritatea publicb jude[eanE de a deveni
coorganizator al acestei manifest5ri culturale, inclusiv in anii urmEtori,
reprezint5 o contribufie institu[ionalS la menlinerea in peisajul cultural a unor
evenimente cu mare impact Ia tineri.

Preciz5m cE 9i in anii anteriori, Consiliul Judelean Buzdu a avut aceast5
calitate de coorganizator al Festivalului, ultima participare fiind Tn anul 2015
c6nd, prin Hot516rea Consiliului Judelean BuzEu nr. 2OO/2015 s-a alocat suma
de 10.000 lei (editia nr.29).

PRE9EDINTE,

PETRE - EMANOIL NEAGU
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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
DTRECTTA ECONOMTCA

Nr. 9552/ lO.O7.2OL7

RAPORT
la proiectul de hotdrAre pentru aprobarea parteneriatului
dintre consiliul Judelean Buziu, Fundalia pentru Tineret
Buziu gi Asocialia Hair Redivivus ca 9i coorganizator al

ediliei 3O a Festivalului de muzicd rock ,,TOp T,,

Analiz6nd proiectu! de hotd16re constatdm cd inifierea
acestuia este fundamentat5 pe prevederile art. 9L, alin. (6),
lit. ,,a" din Legea nr. 2L5/200L care asigur5 cooperarea in cadrul
institu[ional pentru realizarea unor activitSli/acliuni de interes
judefean.

Prin continuitatea doveditd in cele 29 edilii ale acestei
manifestSri culturale precum 9i prin participanfi, aceasta
dob6ndegte chiar o dimensiune in interes nalional in genul cultural
pe care il promoveazS.

Contribulia financiarS a Consiliului Jude[ean Buzdu asumatd
in calitate de coorganizator este asiguratd prin bugetul judelului
Buzd u 2017 .

DIRECTOR EXECUTIV,

LIVIU-MIHAIL CIOLA


