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MUNICIPIUL BUZAU 
                                                   - CONSILIUL LOCAL - 

 
 

HOTĂRÂRE   
privind organizarea festivalului “Toamna Buzoiană” 

 în perioada 04-08 octombrie 2017 
 
  
Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 

   Având în vedere: 
        - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 
nr. 480/CLM/22.09.2017, prin care se propune organizarea festivalului 
“Toamna Buzoiană” în perioada 04-08 octombrie 2017; 
          - raportul comun al Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare, 
Cooperare Interinstituţională, Serviciului Financiar-Contabil şi Serviciului 
Administrare Patrimoniu, înregistrat sub nr. 24761/22.09.2017; 

- avizul comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
          - avizul Comisiei pentru administraț ie publică, juridică şi de 
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, respectarea drepturilor şi 
libertăț ilor cetăț enilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
          - prevederile Regulamentului-cadru pentru funcţionarea pieţii, aprobat 
prin Hotărărea Guvernului nr. 348/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare.     
 In temeiul art. 36, alin. (2), lit. b) şi d)  şi alin. (6), lit. a), pct. 16, art. 45, 
alin. (1) 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 organizarea festivalului “Toamna Buzoiană”  în 
perioada 04-08 octombrie 2017. 
 Organizarea festivalului “Toamna Buzoiană”  în perioada 04-08 
octombrie 2017 se va asigura sub supravegherea primarului municipiului, pe 
terenul proprietate publică a municipiului Buzău, atestat conform poziţiei nr. 
1.288 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2001–Platforma 
Drăgaica, anexa nr. 3. 
 Art.2.- Se alocă, pentru organizarea festivalului “Toamna Buzoiană”  în 
perioada 04-08 octombrie 2017, suma  de 300.000 lei din bugetul 
municipiului Buzău pe anul 2017, de la lit. d) ALTE SERVICII ÎN DOMENIILE 
CULTURII, RECREERII ŞI RELIGIEI, d.1. Proiecte/ programe/acţiuni proprii 
/în cooperare, d. 1.4. Festivalul “Toamna Buzoiană” prevăzut în Anexa nr. 4 A 
la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 51/2017, rectificată. 



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

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
consilier Fănică Bârlă 
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Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în 
şedinţa din data de 29 septembrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. 
(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, actualizată, cu un 
număr de  20 voturi pentru, 1 abţinere şi -- voturi împotrivă, din numărul total de 
23 consilieri în funcţie şi 21 consilieri prezenţi la şedinţă.  


