
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
-CONSILIUL LOCAL- 

 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind participarea municipiului Buzău 

 cu suma de 80 mii lei, la evenimentele dedicate Aniversării a 100 de ani de 
la înfiinţarea Armatei  a -2-a 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în 
şedinţă extraordinară; 

Având în vedere: 
-expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată 

sub nr. 16.695/2016 prin care se propune participarea municipiului Buzău cu 
suma de 80 mii lei la evenimentele dedicate Aniversării a 100 de ani de la 
înfiinţarea Armatei a 2-a; 

-raportul comun al Direcţiei economice şi al  Serviciul resurse umane, 
cooperare, prognoză, organizare, cooperare interinstituţională, avizul 
Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economic-financiare a Consiliului 
Local al Municipiului Buzău; 

  -prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare;                                                                                                                                                      

În temeiul art. 36. , alin. (2) lit. d) şi e) şi alin. (6) şi (7), 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 Ş T E: 
 

Art. 1. – Se aprobă participarea municipiului Buzău cu suma de 80 
mii lei la evenimentele dedicate Aniversării a 100 de ani de la înfiinţarea 
Armatei a 2-a. 
 

 
 



-2- 
 
 

Art. 2. – Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei 
Economice  precum şi Centrul Cultural “Alexandru Marghiloman” vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI 
consilier Sorin – Iulian Lazăr 

 
 
 
 
 

                                                 CONTRASEMNEAZĂ:  
                                                INSPECTOR CU ATRIBUŢII DELEGATE DE  

                                             SECRETAR, 
                                             George Sava                             

 
 
 
 
 

Buzău,  12 august  2016 
Nr. 140 
 
 
 
 
 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului 
Buzău în şedinţa din data de 12 august 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 13 voturi pentru, 6 abţineri, şi - 
voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 19 consilieri 
prezenţi la şedinţă. 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
PRIMAR 

Nr.  16.695/2016 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind  

participarea municipiului Buzău cu suma de 80 mii lei, la evenimentele 
dedicate Aniversării a 100 de ani de la înfiinţarea Armatei  a 2-a 

 
         Cel mai mare eveniment militar din istoria Buzăului este 
Aniversararea a 100 de ani a Armatei a 2-a. Divizia 2 Infanterie “Getica” 
este purtătoarea tradiţiei Armatei a 2-a, care a luat fiinţă în timpul primului 
război mondial, participând la acesta precum şi la al doilea război mondial.          
Armatei a 2-a i-a revenit dificila şi onoranta sarcină de a intra în istorie şi de 
a participa la marea ofensivă de la Mărăşeşti şi la aprigele încleştări în 
operaţia de la Oituz din vara anului 1917. 
       Ansamblul de activităţi dedicate aniversării a 100 de ani a Armatei a 2-
a se vor desfăşura la un înalt standard profesional, care să reprezinte şi să 
promoveze atât rolul şi importanţa armatei de-a lungul istoriei în societatea 
militară şi civilă dar şi arealul buzoian unde se pot întâmpla lucruri şi 
activităţi frumoase. 
      Evenimentul este un prilej de promovare a simbolurilor şi al tradiţiilor 
militare, cu o înaltă încărcătură emoţională şi cuprinde competiţii sportive, 
dezvelire placă comemorativă, ceremonii militare, concert de muzică de 
promenadă, simpozioane, vernisajul expoziţiei “România Nato”, expoziţie 
de armament, echipament şi tehnică militară, spectacol, paradă militară, 
foc de artificii. 
     În sensul celor de mai sus vă rugăm să aprobaţi participarea 
municipiului Buzău cu suma de 80 mii lei, la evenimentele dedicate 
Aniversării a 100 de ani de la înfiinţarea Armatei  a 2-a pentru susţinerea 
financiară a unor cheltuieli ocazionate de acest eveniment, şi colaborarea  
cu Centrul cultural “Alexandru Marghiloman” instituţie de profil, care 
funcţionează în subordinea Consiliului Local al Municipiului Buzău. 

 

PRIMAR, 
Constantin Toma 

 
 



AVIZAM FAVORABIL PROIECTUL DE HOTĂRÂRE : 
Comisia pentru învăţământ, sănătate, activităţi 
 social-culturale, culte,  familie şi protecţie copii 

PREŞEDINTE, 
Laurenț iu – Cristinel Ț epeluș  

 
 

SECRETAR, 
Florinel – George Artene 

 
 

AVIZĂM FAVORABIL PROIECTUL DE HOTĂRÂRE 
Comisia pentru patrimoniu şi activităţi economic-financiare 

PREŞEDINTE 
Iulian - Sorin Lazăr 

 
 

SECRETAR 
Constantin Ionescu 

 
 

AVIZĂM FAVORABIL PROIECTUL DE HOTĂRÂRE 
Comisia pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor 
PREŞEDINTE 

Ion Marin 
 
 

SECRETAR 
Vasile Murguleţ 

 
 
 

 
                                                  AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

                                              INSPECTOR CU ATRIBUŢII DELEGATE DE 
                                             SECRETAR, 

                                               George Sava 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
PRIMAR 

Nr. 16695/2016 
 
Direcţia economică                         Serviciul resurse umane, cooperare,   
                                                                  prognoză, organizare,  
                                                           cooperare interinstituţională 
                                                   
 
 

R A P O R T 
la proiectul de hotărâre privind  

participarea municipiului Buzău cu suma de 80 mii lei, la evenimentele 
dedicate Aniversării a 100 de ani de la înfiinţarea Armatei  a 2-a 

 
          Fundaţia “Mareşal Alexandru Averescu” a adresat municipiului 
Buzău rugămintea de a susţine financiar o parte din activităţile legate de 
acest eveniment, respectiv realizarea de reviste omagiale, cărţi, 
confecţionarea de material de reprezentare,plachete aniversare, mape, 
realizarea ziarului “În slujba patriei” şi altele. 
      În temeiul art. 14 al Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006    nicio 
cheltuială nu poate fi înscrisă în buget, nici nu poate fi angajată şi 
efectuată, dacă nu exista bază legală pentru respectiva cheltuială. 
      Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate 
problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în 
competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale şi 
are atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern. 
      Pentru motivele arătate mai sus, vă rugăm să aprobaţi proiectul de 
hotărâre privind participarea municipiului Buzău cu suma de 80 mii lei, 
sumă ce va fi suportată din bugetul Centrului cultural “Alexandru 
Marghiloman” pe anul 2016, pentru realizarea celor amintite. 
 
DIRECTOR EXECUTIV,                                                    ŞEF SERVICIU, 
     Avramescu Auraş                                                         Manolache Maria 
 
 
 
AG/08.08.2016 


