
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIULUI BUZĂU 
-CONSILIUL LOCAL- 

 
 

H O T Ă R Â R E  
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, județul Buzău, întrunit în ședință 
ordinară; 

Având în vedere: 
- adresa nr. 26.659/14.09.2018 a Centenarului Filmului Românesc; 
- expunerea de motive a Primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 

281/CLM/18.09.2018, 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. 27.094/18.09.2018 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 și activități economic - 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, 
 

 H O T Ă R Ă Ş T E: 

            Art.1.- Se aprobă 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, cu proiectul ”Centenarul Filmului Românesc” organizat 
în colaborare cu Asociația ”Artis”, proiect care constă în desfășurarea, în 
municipiul Buzău, în luna octombrie, a următoarelor acțiuni: 
 -  vernisaj expoziție de fotografie realizată cu ocazia Centenarului Marii Uniri 
de către AGERPRES – România; 
 - difuzarea unui film documentar AGERPRES - ”Marea Unire, România la 
100 de ani”; 
 - difuzarea unui film Centenar, selecționat dintr-o serie de 100. 



       Art.2.- Cheltuielile necesare desfășurării acestui proiect organizat în  
parteneriat, vor fi alocate din bugetul local, capitolul bugetar – ”Cultură, recreere 
și religie” și vor fi în sumă de 10.800 lei. 
         Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Economice,  
Direcţiei Administraţie Publică Locală și Serviciului Investiții, Programe/Proiecte 
cu Finanțare Externă/Internă și Achiziții Publice, va aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 

 
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
consilier Ionuț - Sorin Apostu  

 
 
   
 
 

 
                                                      CONTRASEMNEAZĂ:                                                 

              SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
                                                                                     Eduard Pistol 
 
 

                      
 

 

 

 

 

 

 

Buzău, 28 septembrie 2018 
Nr. 222 
 

 

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

şedinţa din data de 28 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 16 voturi pentru, 0 abţineri şi 6 voturi împotrivă, din 

numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 22 consilieri prezenţi la şedinţă. 



               ROMÂNIA 
         JUDEŢUL BUZĂU 
       MUNICIPIUL BUZĂU 
              - PRIMAR - 
    Nr. 281/CLM/18.09.2018 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de 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 
  

 
                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. 
               Prin adresa nr. 26.659/14.09.2018 înaintată de Andrei Giurgia cu privire 
la desfășurarea în colaborare cu Asociația Artis, în municipiul Buzău a proiectului 
național ”Centenarul Filmului Românesc” sunt propuse următoarele acțiuni:  
vernisaj expoziție de fotografie realizată cu ocazia Centenarului Marii Uniri 
realizată de AGERPRES – România; difuzarea unui film documentar 
AGERPRES-”Marea Unire, România la 100 de ani” și  difuzarea unui film 
Centenar selecționat dintr-o serie de 100. 
             Acest proiect național funcționează sub deviza ”100 de ani, 100 de orașe 
din România, Republica Moldova și Cernăuți (Ucraina)”. 
             Cheltuielile derulării acestui proiect se vor face din bugetul local capitolul 
bugetar – ”Cultură, recreere și religie” și vor fi în sumă de 10.800 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. 
 
 

P R I M A R, 
Constantin Toma 

 
 
 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

PRIMĂRIA MUNICIPIUL BUZĂU 
- Direcția de Administrație Publică Locală - 

Nr. 27.094/18.09.2018 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE  
la proiectul de 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 
  

                 
              Prin adresa nr. 26.659/14.09.2018 înaintată de Andrei Giurgia se 
propune participarea Primăriei Buzău la  desfășurarea în luna octombrie 2018, în 
municipiul nostru, a proiectului național ”Centenarul Filmului Românesc” în 
colaborare cu Asociația ”Artis”. 
             Deviza proiectului este ”100 de ani, 100 de orașe din România, 
Republica Moldova și Cernăuți (Ucraina)”. 
             În cadrul proiectului sunt propuse următoarele acțiuni, și anume:  
vernisaj expoziție de fotografie realizată cu ocazia Centenarului Marii Uniri 
realizată de AGERPRES – România; difuzarea unui film documentar 
AGERPRES-”Marea Unire, România la 100 de ani” și difuzarea unui film 
Centenar - producție dintr-o serie de 100 care au fost selecționate de Irina-
Margareta Nistor, Cristian Mungiu și Bujor T. Rîpeanu. 
             Cheltuielile derulării acestui proiect vor fi suportate din bugetul local 
capitolul bugetar – ”Cultură, recreere și religie” și vor fi în sumă de 10.800 lei, 
aşa cum rezultă din Nota de calcul pe care o ataşez alăturat. 
     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 


