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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea Programului proiectelor, manifestărilor și activităților culturale, 
științifice și artistice dedicate aniversării  Centenarului României, în anul 2018 

  
 
 
    Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 

ordinară; 

  Având în vedere:  
          - expunerea de motive a Primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 
51/CLM/8.02.2018, prin care se propune la proiectul de hotărâre pentru 
aprobarea Programului proiectelor, manifestărilor și activităților culturale, 
științifice și artistice dedicate aniversării Centenarului României, în anul 2018; 
           - raportul nr. 4239/08.02.2018 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 temeiul art. 36, alin.(1), 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 Programul proiectelor, manifestărilor și activităților 
culturale, științifice și artistice dedicate aniversării Centenarului României, în anul 
2018,  prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
      Art. 2. - Cheltuielile necesare desfășurării proiectelor, manifestărilor și 
acțiunilor organizate de Primăria municipiului Buzău și a celor organizate în 
parteneriate cu alte instituții, vor fi alocate din bugetul local, capitolul bugetar – 
”Cultură, recreere și religie” și vor fi în sumă estimată de 4.630.290 lei. 
 
 



     Art. 3. - Primarul municipiului Buzău prin Direcția de Finanțe Publice Locale,  
Direcţia Administraţie Publică Locală, Serviciul Evidență Patrimoniu, Licitații, 
Serviciul Investiții, Achiziții Publice și Centrul Cultural ”Alexandru Marghiloman” 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ, 
consilier Mihai Alexandru 

 
 
 

 
                                                               CONTRASEMNEAZĂ:                                                 

              SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZAU, 
                                                                                       Eduard   Pistol 
 
 

                      
 

Buzău, 15 februarie 2018 
Nr. 31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în 

şedinţa din data de 15 februarie  2018, cu respectarea prevederilor  art. 45, alin. 

(3) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi 

actualizată, cu un număr de 21 voturi pentru, -- abţinere şi -- voturi împotrivă, din 

numărul total de 23 consilieri în funcţie și 21 consilieri prezenți. 

                
 



 
 
               ROMANIA   
         JUDETUL  BUZAU 
       MUNICIPIUL BUZAU 
             -   PRIMAR  - 
      Nr. 51 /CLM/08.02.2018  
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Programului proiectelor, manifestărilor 
și activităților culturale, științifice și artistice dedicate aniversării  

Centenarului României, în anul 2018   
 

 În anul 2018 se împlinesc 100 de ani de la constituirea statului național 
unitar român, realizat prin unirea provinciilor Basarabia, Bucovina, Transilvania, 
Banat, Crișana, Maramureș cu Regatul României, moment important în 
afirmarea identității și tradițiilor naționale. 
 Acest moment aniversar trebuie marcat corespunzător, la nivel local și 
național, prin organizarea și desfășurarea de manifestări, acțiuni și proiecte de 
aniversare a Centenarului României ( 1918-2018) și a primului Război Mondial. 
 Marcarea Centenarului României este o modalitate de recunoaștere și 
conservare a valorilor culturii naționale și diversității expresiei sale. 
 În cadrul proiectelor și acțiunilor de aniversare se vor desfășura activități 
menite să omagieze eroii care și-au pierdut viața luptând pentru libertate, 
credință și întregirea neamului. 
 Pe plan local, aniversăm la Buzău, împlinirea a 100 de ani de la înfăptuirea 
Unirii  Basarabiei cu România,  eveniment ce a deschis calea către Marea Unire 
de la 1 Decembrie 1918, formarea României Mari, prin contribuția de excepție a 
unui buzoian, Alexandru Marghiloman, Prim–ministru al României în perioda 
martie-noiembrie 1918, important om politic al vremurilor respective. 

Având în vedere importanța și semnificația evenimentelor  istorice din 
1918, s-a elaborat un program cu proiectele, manifestările și activitățile culturale, 
științifice și artistice dedicate aniversării, în anul 2018 la Buzău, a Centenarului 
României, iar cheltuielile necesare desfășurării acestui program vor fi alocate din 
bugetul local, capitolul bugetar – ”Cultura, recreere și religie” iar valoarea 
estimată  a acestora este de 4.630.290 lei. 

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 

 



                                                       ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

PRIMARIA MUNICIPIUL BUZAU 
- Direcția de Administrație Publică Locală - 

Nr. 4239/08.02.2018 
 

RAPORT DE SPECIALITATE  
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Programului proiectelor, manifestărilor 

și activităților culturale, științifice și artistice dedicate aniversării  
Centenarului României, în anul 2018 

     
 În anul 2018 se împlinesc 100 de ani de la constituirea statului național 
unitar român, realizat prin unirea provinciilor Basarabia, Bucovina, Transilvania, 
Banat, Crișana, Maramureș cu Regatul României, moment important în 
afirmarea identității și tradițiilor naționale. 
 Acest moment aniversar trebuie marcat corespunzător, la nivel local și 
național, prin organizarea și desfășurarea de manifestări, acțiuni și proiecte de 
aniversare a Centenarului României ( 1918-2018) și a primului Război Mondial. 
 Marcarea Centenarului României este o modalitate de recunoaștere și 
conservare a valorilor culturii naționale și diversității expresiei sale. 
 În cadrul proiectelor și acțiunilor de aniversare se vor desfășura activități 
menite să omagieze eroii care și-au pierdut viața luptând pentru libertate, 
credință și întregirea neamului. 
 Pe plan local, aniversăm la Buzău, împlinirea a 100 de ani de la înfăptuirea 
Unirii  Basarabiei cu România,  eveniment ce a deschis calea către Marea Unire 
de la 1 Decembrie 1918, formarea României Mari, prin contribuția de excepție a 
unui buzoian, Alexandru Marghiloman, Prim–ministru al României în perioda 
martie-noiembrie 1918, important om politic al vremurilor respective. 

Având în vedere importanța și semnificația evenimentelor  istorice din 1918 
s-a elaborat un program cu proiectele, manifestările și activitățile culturale, 
științifice și artistice dedicate aniversării Centenarului României, în anul 2018, la 
Buzău,  iar cheltuielile necesare desfășurării acestui program vor fi alocate din 
bugetul local, capitolul bugetar – ”Cultura, recreere și religie”, iar suma estimată  
a acestora este de 4.630.290 lei. 
           În program  sunt incluse proiecte, manifestări și activități organizate de 
Primăria municipiului Buzău, precum și acțiuni organizate de Primăria 
municipiului Buzău în parteneriat cu alte instituții publice. 
        Având în vedere cele de mai sus, propunem prezentul proiect de hotărâre 
prin care Consiliul Local al Municipiului Buzău să hotărască cu privire la 
aprobarea Programului proiectelor, manifestărilor și activităților culturale, 
științifice și artistice dedicate aniversării Centenarului României, în anul 2018. 
 
                                                       DIRECTOR EXECUTIV, 

Petronela Jipa 


