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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea numărului de persoane care pot însoţi primarul  

pe perioada deplasărilor în străinătate, pentru 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 
numărul 162/CLM/09.05.2018 prin care se propune aprobarea numărului de 
persoane care pot însoţi primarul pe perioada deplasărilor în străinătate, pentru 
anul 2018; 
         - raportul nr. 14.009 al Serviciului Dezvoltare și Implementare Proiecte din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău; 

- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico – financiare a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău;  

- avizul comisiei pentru administrația publică, juridică și de disciplină, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău;  

- prevederile art. IV, alin. 4, lit. b) din OUG nr. 26/2012 actualizată, cu 
modificările şi completările ulterioare, privind unele măsuri de reducere a 
cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi 
completare a unor acte normative. 
         În temeiul art. 36, alin. (1), art. 45, alin. (1) si art. 115, alin (1), lit. b) din 
Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1.- Se aprobă majorarea numărului de persoane care să însoţească 
primarul, pe perioada deplasărilor în străinătate, pentru anul 2018. 

 
Art. 2.- Numărul maxim de persoane prevăzut la art. 1 este de 3 (trei) 

persoane. 
 



Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Dezvoltare 
şi Implementare Proiecte și al Direcţiei Finanţe Publice Locale, va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
consilier George – Aurelian Vlad 

 
 
 
 
 
 
 

            CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                              SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

                          Eduard Pistol 
                                                                                                                                

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 18 mai 2018 
Nr. 122 
 
 
 

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 
în şedinţa din data de 18 mai 2018, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (1) 
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, 
cu un număr de 17 voturi pentru, 5 abţineri şi --- voturi împotrivă, din numărul 
total de 23 consilieri în funcţie şi 22 consilieri prezenţi la şedinţă. 



               ROMÂNIA  
        JUDEŢUL BUZĂU  
     MUNICIPIUL BUZĂU 
           - P R I M A R -  
  Nr. 162/CLM/09.05.2018 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de persoane care pot însoţi 

primarul pe perioada deplasărilor în străinătate, pentru anul 2018 
 
 Potrivit art. IV, alin. 1^1 din O.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de 
reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare 
şi completare a unor acte normative, primarii, pe perioada deplasărilor în 
străinătate, pot fi însoţiţi de o singură persoană. 

Conform art. IV, alin. 4, lit. b) din O.G. nr. 26/2012, la propunerea 
ordonatorului principal de credite, majorarea numărului de persoane care poate 
însoţi primarul se poate aproba de către Consiliul Local. 

Acelaşi text prevede că această propunere se formulează în cazuri 
temeinic justificate. 

Aceste cazuri temeinic justificate sunt constituite de împrejurarea că 
Municipiul Buzău are drept obiectiv principal creşterea calităţii vieţii cetăţenilor 
săi. Acest obiectiv cu caracter permanent se fundamentează pe transformarea 
profundă, structurală, a oraşului din punct de vedere economic, educaţional, 
social şi cultural, pentru şi alături de cetăţenii săi. 

O identitate puternică şi recunoscută a oraşului ar face din acesta o zonă 
atractivă pentru investiţii, cunoaştere şi inovare, singurele elemente care 
contribuie pe termen lung şi sustenabil la dezvoltarea acestuia. 

În acest sens participarea la conferinţe, seminarii, întâlniri de lucru, sau 
evenimente de reprezentare care au ca teme principale dezvoltarea urbană, 
marketingul urban, inovarea sau alte teme legate de programele sau proiectele 
UE reprezintă o oportunitate, cât şi o posibilitate de a câştiga sau de a împărtăşi 
experienţa reciprocă. 

Este firesc ca la aceste activităţi primarul, ca lider al comunităţii locale, să 
fie însoţit de specialişti din cadrul aparatului de specialitate/consilieri primar, 
care să îi asigure sprijinul necesar în îndeplinirea scopului deplasării. 

Prin urmare, având în vedere cele de mai sus, propun să aprobaţi ca 
primarul să poată fi însoţit, în afară de persoana pe care legea o permite, de 
încă maxim 3 persoane (din aparatul de specialitate/consilieri primar). 

Faţă de cele prezentate mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre, cu 
rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată. 
 

PRIMAR, 
Constantin Toma 



 
 
 

ROMÂNIA 
  JUDEŢUL BUZĂU 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU 
SERVICIUL DEZVOLTARE ŞI IMPLEMENTARE PROIECTE 

NR. 14.009/09.05.2018 
 
 
 
 

RAPORT  
la proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de persoane care pot însoţi 

primarul pe perioada deplasărilor în străinătate, pentru anul 2018 
 
 

Municipiul Buzău are drept obiectiv principal creşterea calităţii vieţii 
cetăţenilor săi. Acest obiectiv cu caracter permanent se fundamentează pe 
transformarea profundă, structurală a oraşului din punct de vedere economic, 
educaţional, social şi cultural pentru şi alături de cetăţenii săi. 

O identitate puternică şi recunoscută a oraşului face din acesta o zonă 
atractivă pentru investiţii şi inovaţie, singurele elemente care contribuie pe 
termen lung şi sustenabil la dezvoltarea acestuia. 

În acest sens participarea la conferinţe, seminarii, întâlniri de lucru, sau 
evenimente de reprezentare care au ca teme principale dezvoltarea urbană, 
marketingul urban, inovarea sau alte teme legate de programele sau proiectele 
UE reprezintă o oportunitate, cât şi posibilitatea de a câştiga sau de a împărtăşi 
experienţa reciprocă. 

Ţinând cont de competenţele de aprobare ale consiliilor locale s-a 
întocmit alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi promovat pe 
ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzău. 
 
 

Sef Serv. Dezvoltare și Implementare Proiecte, 
Luminița Colțeanu 


