ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-CONSILIUL LOCALHOTĂRÂRE
privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău
cu Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România Filiala Buzău în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului de interes
public local "Un centenar, o bibliotecă: 125 ani de bibliotecă publică la Buzău"
Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă
ordinară;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr.
279/CLM/18.09.2018, prin care se propune aprobarea cooperării Consiliului
Local al Municipiului Buzău cu Asociația Națională a Bibliotecarilor și
Bibliotecilor Publice din România - Filiala Buzău în vederea finanțării și realizării
în comun a proiectului de interes public local "Un centenar, o bibliotecă: 125 ani
de bibliotecă publică la Buzău";
- raportul Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare şi
Cooperare Interinstituţională, înregistrat sub nr. 27.055/18.09.2018;
- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a
Consiliului Local al Municipiului Buzău;
- avizul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, activităţi social-culturale,
culte, familie şi protecţie copii a Consiliului Local al Municipiului Buzău;
- adresa Asociaţiei Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din
România - Filiala Buzău cu nr. 24.868/31.08.2018 prin care solicită cooperarea
cu Consiliul Local al Municipiului Buzău în vederea finanțării și realizării în
comun a proiectului "Un centenar, o bibliotecă: 125 ani de bibliotecă publică la
Buzău", în perioada 8 octombrie – 7 decembrie 2018;
- prevederile Hotărârii pentru aprobarea bugetului municipiului Buzău pe
anul 2018 nr. 28/2018, cu rectificările ulterioare;
- prevederile art. 27, alin. (3) şi alin. (4) din Legea Bibliotecilor nr.
334/2002, republicată;
- 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
În 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,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1.– Proiectul "Un centenar, o bibliotecă: 125 ani de bibliotecă
publică la Buzău" este proiect de interes public local.

Art. 2.– Se aprobă cooperarea Consiliului Local al Municipiului Buzău
cu Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România Filiala Buzău în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului de interes
public local "Un centenar, o bibliotecă: 125 ani de bibliotecă publică la Buzău",
în perioada 8 octombrie – 7 decembrie 2018.
Art. 3.– Se alocă, pentru finanțarea și realizarea în comun a proiectului
prevăzut la art. 2, suma de 40.000 lei din bugetul municipiului Buzău pe anul
2018, de la capitolul "Cultură, recreere și religie", Alte proiecte/
programe/acţiuni proprii /în cooperare reprezentând următoarele categorii de
cheltuieli:
1. Premierea la Concursul Național de Creație literară „V. Voiculescu“ –
premiu proză = 1.200 lei;
2. Organizarea expoziției „125 de ani de bibliotecă publică la Buzău, în 125
de imagini“ , total: 13.000 lei, din care:
- vernisarea expoziției foto-documentare (scanare, sortare,
montare, imprimare = 11.000 lei;
- prezentarea colecției de semne de carte (rame) = 2.000 lei;
3. Inaugurarea noului sediu al Bibliotecii județene de către oficialități și
întâlnirea cu scriitorii buzoieni, cu domiciliul în județ, dar și în afara județului,
directori de biblioteci județene vecine și bibliotecari pensionari;
total: 21.510 lei, din care:
- Achiziționarea unui sistem de expunere (pop-up) = 3.000 lei;
- Înmânarea de diplome aniversare – 100 buc.;
- Înmânarea de insigne aniversare – 300 buc. = 1.500 lei;
- Alocuțiuni + protocol = 1.010 lei;
- Cheltuieli transport cazare, masă, invitați (10 pers. din afara
județului) = 16.000 lei;
4. Simpozion cu tema „Închisorile lui Voiculescu“, prezentare realizată de
Lucia Hossu-Longin. Participă bibliotecari din bibliotecile publice din Buzău și
alți invitați (cazare, masă, transport, conferință, invitați și protocol) = 1.260 lei;
5. „Personajul preferat“ – concurs de desene adresat elevilor din clasele
primare și gimnaziale, și expoziție cu lucrări (premii, materiale) = 500 lei;
6. „Biblioteca centenară și bibliotecarii“ – întâlnire profesională cu
bibliotecarii din bibliotecile publice ale județului (protocol, participanți) = 500 lei;
7. „Ce și de ce mai citim“ – masă rotundă în care elevii întreabă, elevii
răspund (materiale, flyere) = 600 lei;
8. Sesiunea de comunicări și referate ale elevilor, cu tema:„Viața și opera
lui Voiculescu“ (premii + materiale) = 1.430 lei.
Art. 4.– Serviciul Financiar-Contabil va face plata pe baza documentelor
justificative de cheltuieli.

Art. 5.– Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Resurse
Umane, Prognoză, Organizare şi Cooperare Interinstituţională şi Serviciul
Financiar-Contabil, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
consilier Ionuț - Sorin Apostu

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

Buzău, 28 septembrie 2018
Nr. 223

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. (2), lit. f) 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. 279/CLM/18.09.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al
Municipiului Buzău cu Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor
Publice din România - Filiala Buzău în vederea finanțării și realizării în comun a
proiectului de interes public local "Un centenar, o bibliotecă: 125 ani de
bibliotecă publică la Buzău"
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 de finanțare, înregistrată sub nr. 24.868/
31.08.2018 a Asociaţiei Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din
România - Filiala Buzău prin care solicită sprijinul în vederea organizării,
finanțării și realizării în comun a proiectului "Un centenar, o bibliotecă: 125 ani
de bibliotecă publică la Buzău", în perioada 8 octombrie – 7 decembrie 2018 și
alocarea sumei de 40.000 lei, precum și, raportul serviciului de specialitate,
propun aprobarea proiectului de hotărâre anexat, în forma şi conţinutul
prezentat.
PRIMAR,
Constantin Toma

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- Serviciului Resurse Umane, Prognoză,
Organizare şi Cooperare Interinstituţională Nr. 27.055/18.09.2018

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al
Municipiului Buzău cu Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor
Publice din România - Filiala Buzău în vederea finanțării și realizării în comun a
proiectului de interes public local "Un centenar, o bibliotecă: 125 ani de
bibliotecă publică la Buzău"
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 de finanțare, înregistrată sub nr. 24.868/
31.08.2018 a Asociației Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din
România - Filiala Buzău prin care solicită sprijinul în vederea organizării,
finanțării și realizării în comun a proiectului "Un centenar, o bibliotecă: 125 ani
de bibliotecă publică la Buzău", în perioada 8 octombrie – 7 decembrie 2018 și
alocarea sumei de 40.000 lei și prevederile capitolului "Cultură, recreere și
religie", Alte proiecte/ programe/acţiuni proprii /în cooperare din Hotărârea nr.
28/2018, cu rectificările ulterioare, avizăm favorabil proiectul de hotărâre și
propunem adoptarea lui în forma prezentată de către inițiator.
Şef serviciu,
Gianina Cristina Dinu

Întocmit,
Florea Androne

