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H O T A R A R E 
privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău  

cu Asociaţia pentru tineret Buzău 2010 în vederea organizării Festivalului 
internaţional de muzică uşoară pentru copii şi tineret „MIHAELA RUNCEANU – 

PENTRU VOI MUGURI NOI”, ediţia a V-a, în perioada  6-8 mai 2016 
 
 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 
         Având în vedere : 
        - expunerea de motive a viceprimarului cu atribuţii de primar al municipiului 
Buzău, înregistrată sub nr. 2.733 / 2016, prin care se propune aprobarea 
cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Asociaţia pentru tineret 
Buzău 2010 în vederea organizării Festivalului internaţional de muzică uşoară 
pentru copii şi tineret „MIHAELA RUNCEANU – PENTRU VOI MUGURI NOI”, 
ediţia a V-a, în perioada  6-8 mai 2016; 
      - raportul Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare şi Cooperare 
Interinstituţională, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Local al Municipiului Buzău; 
       - adresa Asociaţiei pentru tineret Buzău 2010 cu nr. 2.733 / 2016 prin care 
solicită cooperarea cu Consiliul Local al Municipiului Buzău la organizarea 
Festivalului internaţional de muzică uşoară pentru copii şi tineret „MIHAELA 
RUNCEANU – PENTRU VOI MUGURI NOI”, ediţia a V-a, în perioada  6-8 mai 
2016; 
        - prevederile art. 3 din Legea tinerilor nr. 350/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare.        

        In temeiul art. 36, alin . (2), lit. e), alin. (7), lit. a), art. 45, alin. (1) şi 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 A R A S T E : 

          Art.1.– Se aprobă cooperarea Consiliului Local al Municipiului Buzău cu 
Asociaţia pentru tineret Buzău 2010 în vederea organizării Festivalului 
internaţional de muzică uşoară pentru copii şi tineret „MIHAELA RUNCEANU – 
PENTRU VOI MUGURI NOI”, ediţia a V-a, în perioada  6-8 mai 2016. 
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   Art.2.– Pentru organizarea acţiunii de la art. 1, se aprobă alocarea sumei 

de 6.000 lei din bugetul local al municipiului Buzău pe anul 2016, de la pct. 

d.1.4.  – Alte acţiuni, programe, proiecte din lista cheltuielilor cu bunuri şi servicii 

de la capitolul „CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE” prevăzută în Anexa nr. 4 

A din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 1/2016 pentru 

aprobarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2016, care face parte din 

prezenta hotărâre. 

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

 
 

PRESEDINTELE SEDINTEI, 
consilier Daniel Lambru 

 
 
 

                                                                                   CONTRASEMNEAZA: 
                                                                               SECRETARUL  
                                                                        MUNICIPIULUI BUZAU,  
                                                                              Ştefan Nedelcu 
 
 
Buzău, 28 aprilie 2016 
Nr.79   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 
în şedinţa din data de 28 aprilie  2016, 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 21 voturi pentru, - abţineri şi - voturi împotrivă, din 
numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 21 consilieri prezenţi la şedinţă. 


