
 

 
     ROMÂNIA 

     JUDEŢUL BUZĂU 
     MUNICIPIUL BUZĂU 

- CONSILIUL LOCAL - 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu 

Alianţa Culturală pentru Buzău în vederea finanţării şi realizării în comun a 
celei de a II-a ediţii a festivalului-concurs pentru elevi "Talentul din liceu se-

ARaTĂ" 
 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
de îndată; 
         Având în vedere : 
        - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată 
sub nr. 26.561/2016, prin care se propune aprobarea cooperării Consiliului 
Local al Municipiului Buzău cu Alianţa Culturală Pentru Buzău în vederea 
finanţării şi realizării în comun a celei de a II-a ediţii a festivalului-concurs 
pentru elevi "Talentul din liceu se-ARaTĂ"; 
      - raportul Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare şi 
Cooperare Interinstituţională, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
        - adresa Alianţei Culturale Pentru Buzău nr. 26.561/2016 prin care se 
solicită organizarea în cooperare cu Consiliul Local al Municipiului Buzău a 
celei de a II-a ediţii a festivalului-concurs pentru elevi "Talentul din liceu se-
ARaTĂ". 

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. e), alin. (7), lit. a), art. 45, alin. (2), lit. 
f) 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 Alianţa Culturală Pentru Buzău în vederea finanţării şi realizării în 
comun a celei de a II-a ediţii a festivalului-concurs pentru elevi "Talentul din 
liceu se-ARaTĂ". 
           Art. 2. - Se aprobă alocarea sumei de 6.000 lei din bugetul 
municipiului Buzău pe anul 2016, capitolul 9 - Servicii Culturale, pct. 6 – 
Alte acţiuni, proiecte, programe din Anexa 4B a H.C.L. Buzău nr. 1/2016, 
cu rectificările ulterioare.   
 
         
 



 
   

 Art. 3. - (1)  Suma menţionată la art. 2 se va utiliza pentru cheltuielile 
pentru închirierea unei instalaţii de sunet şi lumini adecvate, cât şi pentru 
acordarea de premii câştigătorilor. 
                     - (2) În termen de 30 de zile de la finalizarea evenimentului, 
Alianţa Culturală Pentru Buzău va prezenta Serviciului Financiar Contabil 
documente justificative privind utilizarea sumei.  

Art. 4. - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului 
Resurse Umane, Prognoză, Organizare şi Cooperare Interinstituţională şi 
Serviciului Financiar Contabil, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.  

 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
consilier Vasile Murguleţ 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                                             Şef serviciu  

     cu atribuţii delegate de  

             secretar, 

                                                                                            Bogdan Barbu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 07 decembrie 2016 
Nr.  257 
 
 

 Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului 
Buzău în şedinţa din data de 07 decembrie 2016, cu respectarea 
prevederilor  art. 45, alin. (2), lit. f) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 21 voturi pentru,           
- abţineri şi - voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 
21 consilieri prezenţi la şedinţă. 


