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JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL 

AL MUNICIPIULUI BUZĂU 
 
 

HOTĂRÂRE  
pentru  completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 31/2018  
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 de 
îndată; 

   Având în vedere:  
          - expunerea de motive a Primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 
nr.270/CLM/10.09.2018, prin care se propune completarea Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Buzău nr. 31/2018 privind aprobarea Programului 
proiectelor, manifestărilor și activităților culturale, științifice și artistice dedicate 
aniversării Centenarului României, în anul 2018; 
           - raportul nr. 25301/04.09.2018 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 patrimoniu şi activităţi economico-financiare 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, 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 

       Art.1- Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Buzău nr. 31/2018 prin care s-a aprobat Programul proiectelor, manifestărilor și 
activităților culturale, științifice și artistice dedicate aniversării Centenarului 
României, în anul 2018, cu acțiunile prevăzute în anexa ce face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
      Art.2 – Cheltuielile necesare desfășurării acțiunilor prevăzute la art. 1 vor fi 
alocate din bugetul local, capitolul bugetar – ”Cultură, recreere și religie” și vor fi 
în sumă de 380.000 lei. 
 
 



 
 
     Art.3 - Primarul municipiului Buzău prin intermediul Direcției Economice, 
Direcţiei Administraţiei Publice Locale, Serviciului Evidență Patrimoniu și Licitații, 
Serviciului Investiții, Programe/Proiecte cu Finanțare Externă/Internă și Achiziții 
Publice precum și Centrul Cultural ”Alexandru Marghiloman” vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ, 
consilier Ionuț - Sorin Apostu  

 
 
 

 
                                                    CONTRASEMNEAZĂ:                                                 

              SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
                                                                                Eduard  Pistol 
 
 

                      
 

Buzău, 12 septembrie 2018 
Nr. 214 
 

 

 

 

 

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în 
şedinţa din data de 12 septembrie 2018, cu respectarea prevederilor  art. 45, alin. 
(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi 
actualizată, cu un număr de 14 voturi pentru, 0 abţineri şi 6 voturi împotrivă, din 
numărul total de 23 consilieri în funcţie și 20 consilieri prezenți la ședință.  

 

 

 



 

 

 

 

 

               ROMANIA 
         JUDETUL  BUZAU 
       MUNICIPIUL BUZAU 
             -   PRIMAR  - 
      Nr.  270/CLM/10.09.2018  
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 

31/2018  privind aprobarea Programului proiectelor, manifestărilor și activităților 
culturale, științifice și artistice dedicate aniversării Centenarului României, în anul 

2018 
  

                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 a fost aprobat prin Hotărârea nr. 31/15.02.2018 Programul proiectelor, 
manifestărilor și activităților culturale, științifice și artistice dedicate aniversării  
Centenarului României, în anul 2018. 
     Tinând cont de propunerile primite de la diverse instituții cu privire la 
realizarea unor parteneriate pentru promovarea unor proiecte noi pentru 
aniversarea Centenarului Marii Uniri, precum și a inițiativelor proprii ale instituției 
noastre, propunem modificarea și completarea Programului proiectelor, 
manifestărilor și activităților culturale, științifice și artistice dedicate aniversării  
Centenarului României, în anul 2018, aprobat prin Hotărârea nr. 31/2018 a 
Consiliului local al Municipiului Buzău cu următoarele proiecte: 
-Albumul ”Calea Eroilor- 
-Album ”Iazul Morilor, leagănul civilizației buzoiene” 
-Festivalul Internațional de Teatru Independent de Comedie Comic 7B, ediția de 
Centenar 
-Campania ”Cântecele Unirii Românilor”  
-Spectacole cu Teatrul Național din Chișinău. 
       Având în vedere cele de mai sus, propun prezentul proiect de hotărâre 
prin care Consiliul Local al Municipiului Buzău să hotărască cu privire la  
completarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 31/2018  prin care s-a aprobat 



Programul proiectelor, manifestărilor și activităților culturale, științifice și artistice 
dedicate aniversării Centenarului României, în anul 2018. 
 
 

P R I M A R, 
Constantin Toma 

 
 
 
 

ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

PRIMARIA MUNICIPIUL BUZAU 
- Direcția de Administrație Publică Locală - 

Nr.    25301/04.09.2018 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE  
la proiectul de hotărâre privind  completarea Hotărârii Consiliului local  nr. 31/2018  privind 

aprobarea Programului  proiectelor, manifestărilor și activităților culturale, științifice și artistice 
dedicate aniversării  Centenarului României, în anul 2018    

  
  
                  Prin Hotărârea nr. 31/15.02.2018 a Consiliului local al Municipiului Buzău s-a 
aprobat Programul proiectelor, manifestărilor și activităților culturale, științifice și artistice 
dedicate aniversării  Centenarului României, în anul 2018. 
                 În perioada ianuarie – iulie 2018 s-au derulat cele mai multe dintre proiectele 
aprobate pentru anul 2018, iar dintre proiectele programate, unele nu s-au mai derulat, cum ar 
fi: 
- Reeditarea cărții ” Alexandru Marghiloman Discursuri Parlamentare, 1895-1920”, autor 
Stelian Neagoe; 
- Festivalul Internațional de Folclor Românesc, “Folclorul unește românii de pretutindeni la 
Buzău” 
-Aleea personalităţilor buzoiene 
-Atelierele copilăriei. 
 Având în vedere propunerile primite de la diverse instituții cu privire la realizarea unor 
parteneriate pentru promovarea unor proiecte noi pentru aniversarea Centenarului Marii Uniri, 
precum și a inițiativelor proprii ale instituției noastre, propunem completarea Programului 
proiectelor, manifestărilor și activităților culturale, științifice și artistice dedicate aniversării  
Centenarului României, în anul 2018, aprobat prin Hotărârea nr. 31/2018 a Consiliului local al 
Municipiului Buzău cu următoarele proiecte: 
-Albumul ”Calea Eroilor  -  51.000 lei 
-Album ”Iazul Morilor, leagănul civilizației buzoiene” -100.000 lei 
-Festivalul Internațional de Teatru Independent de Comedie Comic 7B, ediția de Centenar – 
54.000 lei 
-Campania ”Cântecele Unirii Românilor”  -45.000 lei 
-Spectacole cu Teatrul Național din Chișinău - 130.000 lei 
                 Cheltuielile derulării acestor proiecte se vor face din bugetul local capitolul bugetar – 
”Cultură, recreere și religie” și vor fi în sumă de 380.000 lei. 
       Având în vedere cele de mai sus, propun prezentul proiect de hotărâre prin care 
Consiliul Local al Municipiului Buzău să hotărască cu privire la completarea Hotărârii 



Consiliului local  nr. 31/2018  prin care s-a aprobat Programul proiectelor, manifestărilor și 
activităților culturale, științifice și artistice dedicate aniversării Centenarului României, în anul 
2018. 
 
 
                                                       DIRECTOR EXECUTIV, 

Petronela Jipa 
 

 


