
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

-CONSILIUL LOCAL- 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului  

Buzău în calitate de coorganizator al expoziţiei de pictură, grafică, sculptură şi 
arte decorative sub deviza " Artişti Plastici Buzoieni la Palatul Parlamentului " 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 
         Având în vedere : 
        - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 
12.453/2015, prin care se propune aprobarea participării Consiliului Local al 
Municipiului Buzău în calitate de coorganizator al expoziţiei de pictură, grafică, 
sculptură şi arte decorative sub deviza "Artişti Plastici Buzoieni la Palatul 
Parlamentului"; 
      - raportul Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare şi Cooperare 
Interinstituţională, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Local al Municipiului Buzău; 
        - adresa nr.12.453/2015 a Uniunii Artiştilor Plastici – Filiala Buzău prin care 
solicită cooperare Consiliului Local al Municipiului Buzău la organizarea 
expoziţiei de pictură, grafică, sculptură şi arte de-corative sub deviza "Artişti 
Plastici Buzoieni la Palatul Parlamentului",  la Sala Palatului României " 
Constantin Brâncuşi". 

In temeiul art. 36, alin . (2), lit. e), alin. (7), lit. a), art. 45, alin. (2), lit. a) şi 
art. 115, alin. (1), lit. (b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

          Art.1.– Se aprobă cooperarea Consiliului Local al Municipiului Buzău cu 
Uniunea Artiştilor Plastici – Filiala Buzău la organizarea expoziţiei de pictură, 
grafică, sculptură şi arte decorative sub deviza "Artişti Plastici Buzoieni la 
Palatul Parlamentului", la Sala Palatului României "Constantin Brâncuşi". 
          Art.2.– Pentru organizarea acţiunii de la art. 1, se aprobă alocarea sumei 
de 2.000 lei din bugetul general rectificat al municipiului Buzău pentru anul 
2015, anexa 4A, subcapitolul  a (9) I, Proiecte/programe/acţiuni proprii/în 
cooperare/în asociere, poziţia 12) - Alte acţiuni, programe, proiecte.   

Art.3.– Primarul municipiului Buzău, prin intermediul  Serviciului Resurse 
Umane, Prognoză, Organizare şi Cooperare Interinstituţională şi Serviciul 
Financiar-Contabil, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  



 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
consilier Constantin Musceleanu 

 
 
 

                                                                                    
CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                                               SECRETARUL  
                                                                        MUNICIPIULUI BUZĂU,  

                                                                              Ştefan Nedelcu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 30 iulie  2015 
Nr.  113 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 
în şedinţa din data de 30 iulie 2015, cu respectarea prevederilor  art. 45, alin. (2), 
lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi 
actualizată, cu un număr de 20 voturi pentru, - abţineri şi - voturi împotrivă, din 
numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 20 consilieri prezenţi la şedinţă.         


