ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE
privind aprobarea organizării unui concurs public
pentru realizarea unui LOGO reprezentativ al Municipiului Buzău destinat a fi
folosit în toate formele de comunicare vizuală
Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă
ordinară;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub
nr. 4/CLM/09.01.2018, prin care se propune la proiectul de hotărâre pentru
aprobarea lansării și desfășurării unui concurs public pentru realizarea unui
LOGO reprezentativ al Municipiului Buzău destinat a fi folosit în toate formele de
comunicare vizuală;
- raportul nr. 750/09.01.2018 al Direcţiei de Administraţie Publică Locală;
- avizul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, activităţi social-culturale,
culte, familie şi protecţie copii a Consiliului Local al Municipiului Buzău;
- avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a
Consiliului Local al Municipiului Buzău;
- în conformitate cu prevederile art. 40 şi 41 din Legea nr. 8 din 14 martie
1996 cu modificările şi completările ulterioare, privind dreptul de autor şi
drepturile conexe.
În temeiul art. 36, alin.(1) şi (9), art. 45, alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit. b)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1.- Se aprobă lansarea și desfășurarea unui concurs public pentru
realizarea unui LOGO reprezentativ al Municipiului Buzău destinat a fi folosit în
toate formele de comunicare vizuală.
Art. 2.- Condițiile de desfășurare a concursului prevăzut la art. 1 sunt
următoarele:
- Lucrarea câştigătoare va trebui să aibă un concept original, specific, să
ia în considerare elementele de tradiţie istorică şi culturală a municipiului, cu

elemente care să aibă în vedere tendinţele actuale, să fie uşor de identificat, să
poată fi imprimat pe suprafeţe mici fără a pierde din detaliile esenţiale.
- La concurs va avea dreptul să participe orice persoană fizică, cetăţean
român, cu vârsta de minim 18 ani împliniţi înainte de data de 01.01.2018.
- Câştigătorul va fi ales de către un juriu desemnat prin dispoziţia
Primarului Municipiului Buzău. Din juriu vor face parte atât reprezentanţi ai
primarului Municipiului Buzău, cât şi persoane de specialitate, desemnate din
partea unor instituţii locale, artistice şi culturale.
Art. 3.- Se alocă suma de 12.000 lei din bugetul local al Municipiului
Buzău pentru acordarea unui premiu autorului lucrării câştigătoare, suma
reprezentând cesionarea exclusivă a drepturilor de autor, nelimitată în timp şi
spaţiu, pe orice suport material şi în toate modurile, în favoarea municipiului
Buzău, pentru folosirea lucrării declarate câştigătoare.
Art. 4.- Regulamentul concursului și componența nominală a juriului vor fi
aprobate prin Dispoziție a primarului Municipiului Buzău, în termen de maxim 2
săptămâni de la adoptarea prezentei hotărâri.
Art. 5.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei de
Administraţie Publică Locală, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
consilier Alexandru Mihai

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol
Buzău, 29 ianuarie 2018
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Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în
şedinţa din data de 29 ianuarie 2018, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (1)
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată,
cu un număr de 19 voturi pentru, 3 abţineri şi --- voturi împotrivă, din numărul total
de 23 consilieri în funcţie şi 22 consilieri prezenţi la şedinţă.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIULUI BUZĂU
- PRIMAR Nr. 4/CLM/09.01.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea lansării și desfășurării unui concurs
public pentru realizarea unui LOGO reprezentativ al Municipiului Buzău destinat
a fi folosit în toate formele de comunicare vizuală

Primăria municipiului Buzău își propune organizarea unui concurs public, la
care să poată participa orice cetățean român în vârstă de minim 18 ani,
câștigătorul urmând să fie desemnat de către un juriu alcătuit din specialiști
recunoscuți în domeniu.
Pentru asigurarea transparenței în organizarea și desfășurarea
concursului, va fi elaborat un Regulament al concursului, care va fi aprobat prin
dispoziţia primarului municipiului.
Lucrarea care va fi declarată câștigătoare va trebui să aibă un design
atractiv, să fie ușor recognoscibilă, să poată fi imprimată și pe suprafețe mici fără
să piardă din detalii esențiale, să îmbine elemente care să reflecte tradiția
istorică a Buzăului cu elemente care să țină cont de tendințele actuale.
Premiul acordat câștigătorului concursului este de 12.000 lei brut, suma
reprezentând cesionarea exclusivă a drepturilor de autor, nelimitată în timp și
spațiu pe orice suport material și în toate modurile, în favoarea municipiului
Buzău, pentru utilizarea lucrării ce va fi declarată câștigătoare.
Drept pentru care s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre pe care vă rog
să-l adoptați în forma prezentată.

P R I M A R,
Constantin Toma

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
PRIMĂRIA MUNICIPIUL BUZĂU
- Direcția de Administrație Publică Locală Nr. 750/9.01.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea lansării și desfășurării unui concurs
public pentru realizarea unui LOGO reprezentativ al Municipiului Buzău destinat
a fi folosit în toate formele de comunicare vizuală

Primăria municipiului Buzău își propune realizarea unui LOGO
reprezentativ al municipiului Buzău, destinat folosirii în toate formele de
comunicare vizuală a acestuia.
Logo-ul reprezentativ va fi creat în urma unui concurs public.
Potrivit art. 21, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ”unităţile
administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate
juridică deplină şi patrimoniu propriu. Acestea sunt subiecte juridice de drept
fiscal, titulare ale codului de înregistrare fiscală şi ale conturilor deschise la
unităţile teritoriale de trezorerie, precum şi la unităţile bancare. Unităţile
administrativ-teritoriale sunt titulare ale drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din
contractele privind administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat
în care acestea sunt parte, precum şi din raporturile cu alte persoane fizice sau
juridice, în condiţiile legii”.
Pentru asigurarea transparenței în organizarea și desfășurarea
concursului, va fi elaborat un Regulament al concursului, care va fi aprobat prin
act administrativ.
Condițiile de desfășurare a concursului prevăzut la art. 1 sunt următoarele:
- Lucrarea câştigătoare va trebui să aibă un concept original, specific, să ia
în considerare elementele de tradiţie istorică şi culturală a municipiului, cu
elemente care să aibă în vedere tendinţele actuale, să fie uşor de identificat, să
poată fi imprimat pe suprafeţe mici fără a pierde din detaliile esenţiale.

- La concurs va avea dreptul să participe orice persoană fizică, cetăţean
român, cu vârsta de minim 18 ani împliniţi înainte de data de 01.01.2018.
- Perioada de desfășurare a concursului este 12 februarie - 12 martie
2018.
- Câștigătorul concursului va fi anunțat în data de 20 martie 2018.
Premiul acordat câștigătorului concursului este de 12.000 lei brut, suma
reprezentând cesionarea exclusivă a drepturilor de autor, nelimitată în timp și
spațiu pe orice suport material și în toate modurile, în favoarea municipiului
Buzău, pentru utilizarea lucrării ce va fi declarată câștigătoare.
Având în vedere cele de mai sus, propunem prezentul proiect de hotărâre
prin care Consiliul Local al Municipiului Buzău să hotărască cu privire la lansarea
și desfășurarea unui concurs public pentru realizarea unui LOGO reprezentativ al
municpiului Buzău, destinat folosirii în toate formele de comunicare vizuală.
DIRECTOR EXECUTIV,

Petronela Jipa

