
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

norAnAne
pentru aprobarea participdrii Consiliului Judelean Buzdu, in
parteneriat cu colegiul Nalional ,,B.P. Hagdeu" Ia derularea

proiectului de sdrbitorire a 150 ani de la infiinlarea
instituliei buzoiene de inv5!5m6nt preuniversitar

Consiliul Judetean Buz5u,
Av6nd in vedere:

- expunerea de motive a Pregedintelui Consiliului Judelean BuzEu,
inregistratb sub nr. 1L477 /22.08.20t7 ;- raportul Direcliei economice inregistrat sub nr. 1L478122.08.20t7;- avizul de legalitate al Secretarului judelului BuzEu dat pe proiectul
de hot5rdre;

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

- adresa colegiului Na[ional ,,8.p. Hagdeu" inregistratd sub
n r. t0862/20L7 ;- prevederile Hot5rdrii Consiliului Judelean Buzbu nr. 6L/20t7 privind
aprobarea bugetului propriu al Judelului BuzEu pentru anul 20t7, cu
rectific5 ri le u lterioa re,

tn temeiul art.91 alin.(1) lit. ,,e" , alin. (6), lit.,,a" gi art. 97 din Legea
nr. 2L5/2001 a administratiei publice locale, republicatS, cu modific5rile gi
complet5rile ulterioare, 

v
HOTARA$TE :

Art. 1. Se aprob5 participarea Consiliului Judelean Buz5u, Tn parteneriat
cu Colegiul Nafional ,,B.P.Hagdeu" la derularea proiectului de sErb5torire a 150
ani de la Tnfiinfarea institu!iei buzoiene de TnvS[5m5nt preuniversitar, cu
alocarea unei finan!5ri proprii in cuantum de 25.000 lei.

Art. 2. (1) Finanfarea stabilit5 Tn condiliile Art. 1 are ca destina[ie
editarea unui volum omagial.

(2) Costurile aferente edit5rii se vor achita, in limita sumei
alocate, din bugetul propriu al Judefului Buzdu 20L7, Capitolul 51 ,,AutoritSli
publice", Titlul 20,,Bunuri gi servicii", pe baza facturii prestbrii serviciilor, emis5
pe numele Consiliului Judefean Buzdu Si inaintatS de partener Direcliei
economice.



Art. 3' Direcfia economic5 va aduce la indeplinire prevederile prezentei
hot5rdri.

Art. 4 Secretarul judetului BuzEu va asigura comunicarea hot5rdrii
autorit5tilor 5i persoanei juridice interesate precum 9i publicarea acesteia pe
site-ul Consiliului Judefean BuzEu.

SECRETARUL JUDETULUI BUZAU

MIHAI - LAURENTIU GAVRILA
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Nr. 195
BUZAU,3L AUGUST 2OL7

Hotir6rea a fost adoptati cu 32 voturi -p€nttu,,, - voturi ,,impotrivd,,,
- abtineri de cei 32 consilieri judeleni prezenli.
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DINTE,

IL NEAGU

CONTRASEMNEAZA,



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRE9EDINTE

Nr. 1L477 / 22.08.2Ot7

EXPUNERE DE MOTIVE
!a proiectul de hotirire pentru aprobarea participdrii
consiliului Judelean Buziu, in parteneriat cu colegiul

Nafiona, ,,8.P. Hagdeu" la derularea proiectului de
sSrbdtorire a 150 ani de la infiinlarea instituliei buzoiene de

invS!5 md nt preu niversita r

colegiul Nalional ,,B.P. Hagdeu" este o institulie de invdg5m6nt
preuniversitar de prestigiu 9i cu rezultate remarcabile in peisajul
invS[Smdntului nalional gi judelean.

Personalitdli marcante ca 9i George Emil Palade sau tineri
absolvenli ai generaliilor prezente care s-au remarcat prin rezultate
exceplionale inclusiv ?n plan interna[ional sunt circumstante care
sus[il emblema de institu[ie de elit5 a colegiului.

In consecin!5, marcarea evenimentului are semnificatii
deosebite pentru judelul nostru.

Propun adoptarea proiectului de hotdrdre in forma prezentatS.

PRE9EDINTE,

PETRE.EMANOIL NEAGU
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coNsrLruL JUDETEAN BUZAU
DTRECTTA ECONOMTCA
Nr. 1L478/22.O8.2OL7

RAPORT
la proiectul de hotirAre pentru aprobarea participirii
consiliului Judelean Buzdu, in parteneriat cu colegiu!

Nalional ,,8.P. Hagdeu" Ia derularea proiectului de
sirbStorire a 15O ani de Ia infiinlarea instituliei buzoiene de

inv5!5 m6 nt preu n iversita r

Finanlarea prevdzut5 prin proiectul de hotSr6re are ca surs5
de finanlare bugetul propriu al Jude[ului BuzSu 20L7, Capitolul
Autorit5li publice/Bunuri 9i servicii.

In cheltuielile estimate cu aceast5 destinalie sunt incluse 9i
posibilele finan!5ri in cadrul unor parteneriate.

DIRECTOR EXECUTIV,

LIVIU.MIHAIL CIOLAN
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