
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

HOTARARE
pentru aprobarea participirii Consiliului Judelean Buziu in

parteneriat cu Asocialia FORUM ART la organizarea unui
seminar dedicat Centenarului Romfiniei (1918-20tB) 9i

Primului Rizboi Mondial

Consiliul Judetean BuzEu,
Av6nd in vedere:

- expunerea de motive a Pregedintelui
inregistrat5 sub nr. tt475/22.08.20t7 ;

Consiliului Judetean BuzEu,

- raportul Direcliei economice inregistrat sub nr.
- avizul de legalitate al Secretarului jude[ului

LL476/22.08.20t7;
Buzbu dat pe proiectul

de hot5r6re;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judefean BuzEu

anexate la hotdr6re;
- adresa Asocialiei FORUM ART inregistrat[ sub nr. Lt39l/20t7;
- prevederile Hot5rdrii Consiliului Judelean BuzEu nr. 6t/2017 privind

aprobarea bugetului propriu al ludelului Buz6u pentru anul 2017, cu

rectificE rile u lterioa re,

tn temeiul art. 91 alin.(1) Iit. ,,e" , alin. (6), lit.,,a" 9i art. 97 din Legea

nr. 215/2OOL a administra[iei publice locale, republicat5, cu modificbrile 9i

completSrile u lterioa re,
HOTARA$TE :

Art. 1. Se aprobd participarea Consiliului Judelean Buz5u in parteneriat

cu Asocialia FORUM ART la organizarea, in perioada 25 septembrie 05

octombrie ZOt7, a unui seminar dedicat Centenarului Romdniei (1918-2018) 9i
primului REzboi Mondial cu alocarea unei finan!5ri proprii in cuantum de 6.800
lei.

Art. 2. (1) Finanlarea de la bugetul propriu al Judelului Buz5u 20!7 are

ca destinalie editarea unui volum eseistic omagial intr-un tiraj de 200

exemplare.

(2) Costurile men[ionate la Art. 1. se vor achita, in limita sumei

alocate, din bugetul propriu al Judelului Buz5u 20L7, Capitolul 51 ,,AutoritSli
publice", Titlut 20,,Bunuri 9i servicii", pe baza facturii prest5ri servicii, emisb pe

numele Consiliului Judefean Buz5u gi inaintatd de partener Direcliei economice.



Art. 3. Directia economicfi va aduce la Tndeplinire prevederile prezentei

hot516ri.

Art. 4 Secretarul judelului BuzEu va asigura comunicarea hot516rii

autorit[lilor gi persoanei juridice interesate precum 9i publicarea acesteia pe

site-ul Consiliului Judetean Buz5u.

PRE$EDINTE,

EMANOIL NEAGU

CONTRASEMNEAZA,
SecnerARUL JUDETULUT BuzAu

MIHAI - LAURENTIU GAVRILA
\

;

<:---.--- \,\J\JVU\r\/' r

Nr. 194
BUZAU, 31 AUGUST 2Ot7

Hotirirea a fost adoptati Cu 32 voturi ,,pentttt", ' voturi ,,impotrivi",
- ablineri de cei 32 consilieri judefeni prezenti.

e,



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRE9EDINTE

Nr. 1L475122.O8.2OL7

EXPUNERE DE MOTIV
la proiectul de hotir6re pentru aprobarea participirii
Consiliului Judetean Buziu in parteneriat cu Asocialia

FORUM ART Ia organizarea unui seminar dedicat
Centenarului Rom6niei (1918-2O18) ;i

Primului Rizboi Mondial

SErb5torirea Centenarului Romdniei este un eveniment cu

puternice reverberafii istorice care angreneaz5 togi partenerii publici

at6t la nivel nafional cdt 9i local.- - in mod evident, Consiliul Judelean Buzdu intenfioneaz5 s5

promoveze 9i sE susfind ac[iuni gi activit5li dedicate acestui

eveniment, at6t direct prin serviciile publice de sub autoritatea
sa, c6t gi prin parteneriate institulionale ori cu societatea civilS.

Un'astfel de demers constituie obiectul proiectului de hot5r6re

inifiat gi care este unul dintr-un calendar de acliuni care se vor
tncheia in 2018.

propun adoptarea proiectului de hotdrdre in forma prezentatS.

PRE9EDINTE,

PETRE-EMANOIL NEAGU

{ 'lt



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
DTREcTTA EcollourcA
Nr. 1L476122.O8.2OL7

RAPORT
la proiectul de hotirdre pentru aprobarea participirii
Consiliului Judefean Buziu in parteneriat cu Asocialia

FORUM ART la organizarea unui seminar dedicat
Centenarului Romdniei (1918-2O18) ;i

Primului Rizboi Mondial

Finan[area previzutb prin proiectul de hotdr6re iniliat are ca

sursd de finanlare bugetul propriu al Judelului Buzfiu 20L7,

Capitolul Autorit5li publice/Bunuri 9i servicii.' in cheltuielile estimate cu aceast5 destinalie sunt incluse 9i

posibilele finan!5ri tn cadrul unor parteneriate.

DIRECTOR EXECUTIV,

Lrvru-MrHArL CToLAN \.-1
€=+-.-' )


