
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- CONSILIUL LOCAL – 

 
 
 

H O T Ă R Â R E   
 

privind aprobarea încetării programului de practicare 
 a patinajului pe gheaţă pentru copiii şi tinerii din municipiul Buzău pentru luna 

decembrie 2016 

 

        Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
extraordinară; 
        Având în vedere: 
        - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 

14.164/2016, privind aprobarea încetării programului de practicare  a patinajului 

pe gheaţă pentru copii şi tinerii din municipiul Buzău pentru luna decembrie 

2016; 

 - raportul Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare 
Interinstituţională, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 
al Municipiului Buzău; 

- prevederile Hotărârii privind aprobarea programului de practicare a 

patinajului pe gheaţă pentru copiii şi tinerii din municipiul Buzău nr. 163/2015 a 

Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- prevederile art.  36, alin. (2), lit. d) şi alin. (6), lit a- 5) şi lit. a- 6) din Legea 

nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. d) şi alin. (6), lit. a- 5) şi lit. a- 6), art. 45, alin. 

(1) 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. - Se aprobă încetarea programului de practicare  a patinajului pe 
gheaţă pentru copiii şi tinerii din municipiul Buzău pentru luna decembrie 2016.  



 
 Art.2. – Se aprobă ca la rectificarea bugetară, suma de 225.000 lei 

reprezentând contravaloarea pentru un număr de minim 15.000 accesări lunare 

privind practicarea patinajului pe gheaţă pentru luna decembrie 2016 să fie virată 

la alt capitol bugetar.  

 Art.3. – Se aprobă ca serviciul de specialitate să procedeze la rezilierea 

contractului de servicii nr. 23.501/08.12.2015 încheiat potrivit H.C.L. nr. 

163/2015. 

Art. 4. – Hotărârea privind aprobarea programului de practicare a 
patinajului pe gheaţă pentru copiii şi tinerii din municipiul Buzău nr. 163/2015 a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău se abrogă parț ial. 

Art. 5. - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului  Resurse  
Umane, Prognoză, Organizare şi Cooperare Interinstituţională, Serviciului 
Investiţii,  Achiziţii Publice, Programe cu Finanţare Externă ș i Serviciului 
Financiar - Contabil va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

PRESEDINTELE  SEDINŢEI, 
consilier Iulian – Sorin Lazăr 

 
 

 
                                                  CONTRASEMNEAZA:                                                 

        Şef serviciu cu atribuţii delegate de Secretar, 
                                                                            Roxelana Radu       
 
 
 
Buzău,  28 iulie 2016 
Nr. 126 
 
 
 
 
 

 

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

şedinţa din data de 28 iulie  2016, cu respectarea prevederilor  art. 45, alin. (2), 

lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi 

actualizată, cu un număr de 21 voturi pentru, - abţineri şi - voturi împotrivă, din 

numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 21 consilieri prezenţi la şedinţă. 

 


