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HOTĂRÂRE  
privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău  

cu Asociația Bulevardul Culturii în vederea finanțării și realizării în comun a 
proiectului de interes public local  Festivalul Internațional de Teatru Independent 

de Comedie COMIC 7 B, Ediția a III-a, 21 - 27 septembrie 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.272/10.09.2018, prin care se propune aprobarea cooperării Consiliului Local 
al Municipiului Buzău cu Asociația Bulevardul Culturii în vederea finanțării și 
realizării în comun a proiectului de interes public local  Festivalul Internațional 
de Teatru Independent de Comedie COMIC 7 B, Ediția a III-a, 21 - 27 
septembrie 2018; 
      - raportul Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare şi Cooperare 
Interinstituţională, înregistrat sub nr. 25985 /10.09.2018; 

 - avizul comisiei pentru învățământ, sănătate, activități social-culturale, 
culte, familie și protecție copii a Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- avizul comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
      - adresa Asociaţiei Bulevardul Culturii cu nr. 23.659/20.08.2018 prin care 
solicită cooperarea cu Consiliul Local al Municipiului Buzău în vederea finanțării 
și realizării în comun a proiectului de interes public local Festivalul Internațional 
de Teatru Independent de Comedie COMIC 7 B, Ediția a III-a, 21 - 27 
septembrie 2018; 
         - prevederile Programului proiectelor, manifestărilor și activităților 
culturale, științifice și artistice dedicate aniversării Centenarului României, în 
anul 2018 prevăzut în anexa la H.C.L Buzău nr. 31/2018, cu modificările și 
completările ulterioare; 
        - prevederile art. 36, alin. (2), lit. e) și alin. (7), lit. a) din Legea nr. 215/2001 
a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 
       

 
In temeiul art. 45, alin. (2), lit. f) 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 Ș T E : 

              Art. 1.– Proiectul Festivalul Internațional de Teatru Independent de 
Comedie COMIC 7 B, Ediția a III-a, 21 - 27 septembrie 2018 este proiect de 
interes public local.                                                                          



             Art. 2.– Se aprobă cooperarea Consiliului Local al Municipiului Buzău 
cu Asociația Bulevardul Culturii în vederea finanțării și realizării în comun a 
proiectului de interes public local Festivalul Internațional de Teatru Independent 
de Comedie COMIC 7 B, Ediția a III-a, 21 - 27 septembrie 2018. 

       Art. 3.– Se alocă, pentru finanțarea și realizarea în comun a proiectului 
prevăzut la art. 2, suma de 54.000 lei din bugetul municipiului Buzău pe anul 
2018, de la capitolul "Cultură, recreere și religie" reprezentând următoarele 
categorii de cheltuieli: 

- costuri selecționeri festival  = 3.500 lei; 
- campanie Public Relations, comunicare și social media = 12.500 lei; 
- producție video = 5.500 lei; 
- servicii producție trofee câștigători = 2.500 lei; 
- drepturi de autor pentru piesa "Tanța și Costel" după textele scriitorului 

buzoian Ion Băieșu = 2.200 lei; 
- consultanță și asistență regie spectacol în premieră "Tanța și Costel" = 

8.000 lei; 
- monitorizare presă și întocmire raport media = 4.000 lei; 
- materiale promovare festival – producție = 2.500 lei; 
- transport participanți = 13.300 lei; 

Art. 4.– Serviciul Financiar - Contabil va face plata pe baza documentelor 
justificative de cheltuieli. 

Art.5. - Se împuternicește primarul municipiului Buzău să semneze 
contractul privind finanțarea acțiunilor/activităților din cadrul Programului 
Festivalul Internațional de Teatru Independent de Comedie COMIC 7 B, Ediția a 
III-a. 

 Art. 6.– Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Resurse 
Umane, Prognoză, Organizare şi Cooperare Interinstituţională şi Serviciului 
Financiar - Contabil, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 
 

PRESEDINTELE SEDINTEI, 
consilier Ionuț- Sorin Apostu 

 
 

                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                         SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,  
                                                                               Eduard Pistol 
Buzău , 12  septembrie 2018 
Nr.  215 
 
 

 
 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. (2), lit. f) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată 
şi actualizată, cu un număr de 15 voturi pentru, 5 abţineri şi 0 voturi împotrivă, 
din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 20 consilieri prezenţi la şedinţă. 

 
 



 
 

                     
                        ROMANIA 
                  JUDETUL BUZAU 
                MUNICIPIUL BUZAU       
                     -   PRIMAR -  
              Nr. 272/CLM/10.09.2018  
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al 

Municipiului Buzău cu  Asociația Bulevardul Culturii în vederea finanțării și 
realizării în comun a proiectului de interes public local  Festivalul Internațional 

de Teatru Independent de Comedie COMIC 7 B, Ediția a III-a, 21 - 27 
septembrie 2018 

 
           Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 31/2018, cu modificările și 
completările ulterioare, s-a aprobat Programul proiectelor, manifestărilor și 
activităților culturale, științifice și artistice dedicate aniversării Centenarului 
României, în anul 2018. 

             În acest program, a fost introdus și proiectul de interes public local local  
Festivalul Internațional de Teatru Independent de Comedie COMIC 7 B, Ediția a 
III-a, 21 - 27 septembrie 2018. 
         Art. 36, alin. (2), lit. e) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
cu modificările şi completările ulterioare, prevede atribuţia privind cooperarea 
interinstituţională pe plan intern şi extern a consiliului local iar la alin. (7), lit a) 
se stipulează că în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul 
local hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane 
juridice române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor 
acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local. 
 Având în vedere cererea înregistrată sub nr.23.659/20.08.2018a 
Asociației Bulevardul Culturii prin care solicită sprijinul în vederea organizării, 
finanțării și realizării în comun a proiectului de interes public local  Festivalul 
Internațional de Teatru Independent de Comedie COMIC 7 B, Ediția a III-a, 21 - 
27 septembrie 2018 în sensul alocării sumei de 54.000 lei, faptul că prin  H.C.L 
nr. 31/2018, cu modificările și completările ulterioare au fost aprobate aceste 
proiecte,există sume alocate de la bugetul local văzând și raportul serviciului de 
specialitate, propun aprobarea proiectului de hotărâre anexat, în forma şi 
conţinutul prezentat. 
 
 

PRIMAR, 
Constantin Toma 

 
 
 
 
 
 



 
 

                            ROMANIA 
                   JUDETUL BUZAU 
                MUNICIPIUL BUZAU 
 - Serviciului Resurse Umane, Prognoză,  
Organizare şi Cooperare Interinstituţională  -                     
                     Nr. 25985/10.09.2018 

 
 

R A P O R T 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al 

Municipiului Buzău cu  Asociația Bulevardul Culturii în vederea finanțării și 
realizării în comun a proiectului de interes public local  Festivalul Internațional 

de Teatru Independent de Comedie COMIC 7 B, Ediția a III-a, 
 21 - 27 septembrie 2018 

 

        
           Prin Hotărârea Consiliului Local nr.31/2018, cu modificările și 
completările ulterioare, s-a aprobat Programul proiectelor, manifestărilor și 
activităților culturale, științifice și artistice dedicate aniversării Centenarului 
României, în anul 2018. 

             În acest program, a fost introdus și proiectul de interes public local local  
Festivalul Internațional de Teatru Independent de Comedie COMIC 7 B, Ediția a 
III-a, 21 - 27 septembrie 2018. 
         Art. 36, alin. (2), lit. e) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
cu modificările şi completările ulterioare, prevede atribuţia privind cooperarea 
interinstituţională pe plan intern şi extern a consiliului local iar la alin. (7), lit a) 
se stipulează că în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul 
local hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane 
juridice române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor 
acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local. 
 Având în vedere cererea înregistrată sub nr.23.659/20.08.2018 a 
Asociației Bulevardul Culturii prin care solicită sprijinul în vederea organizării, 
finanțării și realizării în comun a proiectului de interes public local Festivalul 
Internațional de Teatru Independent de Comedie COMIC 7 B, Ediția a III-a, 21 - 
27 septembrie 2018 în sensul alocării sumei de 54.000 lei, faptul că prin  H.C.L 
nr. 31/2018, cu modificările și completările ulterioare au fost aprobate aceste 
proiecte,există sume alocate de la bugetul local văzând și raportul serviciului de 
specialitate, avizăm favorabil proiectul de hotărâre și propunem adoptarea lui în 
forma prezentată de către inițiator. 
 

 
Întocmit, 

        Florea Androne 


