ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL BUZAU
- CONSILIUL LOCAL –

HOTARARE
privind organizarea şi funcţionarea
Orăşelului Copiilor – ediţia 2015/2016
Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă
ordinară;
Avînd în vedere:
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub
nr.194/CLM/2015, prin care se propune organizarea şi funcţionarea Orăşelului
Copiilor – ediţia 2015/2016;
- raportul comun al Serviciului Evidenţă - Administrare Patrimoniu şi
Licitaţii, Serviciul Financiar – Contabil, Biroului Comerţ şi Transporturi Locale şi
auditul Compartimentului Audit Public Intern, precum şi avizul Comisiei pentru
patrimoniu şi activităţi economico-financiare a Consiliului Local al Municipiului
Buzău;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare.
In temeiul art. 36, alin. (2), lit. d) şi alin. (6), lit. a-16), art. 45, alin. (1) şi
(2), lit. a) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTARASTE:
Art.1.- Se aprobă organizarea şi funcţionarea în parcul " Crîng " din
municipiul Buzău, în perioada 19 decembrie 2015 – 10 ianuarie 2016, a
Orăşelului Copiilor – ediţia 2015/2016.
Art.2.- Se stabileşte programul zilnic de funcţionare a Orăşelului Copiilor
între orele 10,00 – 22,00, iar programul de aprovizionare între orele 8,00 –
10,00 şi 18,00 – 20,00.
Art.3.- Se aprobă alocarea din bugetul local pe anul 2015 a sumei de
100.000 lei pentru organizarea Orăşelului Copiilor – ediţia 2015/ 2016, precum
şi a celorlalte acţiuni organizate cu prilejul sărbătorilor de iarnă.

-2Art.4.- Pentru ocuparea terenurilor proprietate publică prin amplasarea
construcţiilor provizorii necesare desfăşurării activităţilor comerciale, de prestări
servicii şi distractiv – recreative se vor încasa anticipat taxele stabilite prin
Hotărârea nr. 154/2014 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, sumele
rezultate făcându-se venit la bugetul local.
Art.5.- Organizarea, funcţionarea şi coordonarea activităţilor din Orăşelul
Copiilor se va asigura de colectivul prevăzut în anexa care face parte integrantă
din prezenta hotărîre.
Art.6.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Cadastru,
Administrare Patrimoniu, Fond Locativ şi Transporturi Locale, Serviciului
Evidenţă - Administrare Patrimoniu şi Licitaţii, Serviciului Financiar – Contabil,
Biroului Comerţ şi Transporturi Locale şi Compartimentului Audit Public Intern,
precum şi colectivul prevăzut în anexa din prezenta hotărîre vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărîri.

PRESEDINTELE SEDINTEI,
consilier Coman Constantin

CONTRASEMNEAZA:
SECRETARUL
MUNICIPIULUI BUZAU,
Stefan Nedelcu

Buzău, 28 octombrie 2015
Nr. 162

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului
Buzău în şedinţa din data 28 octombrie 2015, cu respectarea prevederilor art.
45, alin.(1) 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.

ANEXA
la Hotărârea nr. 162 din 28 octombrie 2015
a Consiliului Local al Municipiului Buzău

COMPONENTA
colectivului de organizare şi coordonare a
Orăşelului Copiilor – ediţia 2015/2016

1.- Bârlă Fănică - viceprimar;
2.- Dunel Alexandru - viceprimar;
3.- Lambru Daniel - consilier ;
4.- Roşioru Silviu - consilier ;
5. - Olaru Doru - consilier ;
6. - Ene Nicolae - director executiv ;
7.- Alexandru Victor - director executiv ;
8.- Baltă Gabriel - director executiv;
9.- Iordache Garofiţa - sef Birou comerţ şi transporturi locale ;
10.- Anastasiu Teodor - sef Serviciu administrativ gospodaresc

