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MUNICIPIUL BUZAU 
-CONSILIUL LOCAL  - 

 
H O T A R A R E 

privind modificarea comisiilor de selecţie şi de soluţionare a contestaţiilor  
pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul municipiului Buzău a propunerilor 

de acţiuni, proiecte şi programe culturale de interes local 
 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 
         Având în vedere : 
        - expunerea de motive a Viceprimarului cu atribuţii de primar al 
municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 7.823/2016, prin care se propune 
modificarea comisiilor de selecţie şi de soluţionare a contestaţiilor pentru 
finanţarea nerambursabilă din bugetul general al municipiului Buzău a 
propunerilor de acţiuni, proiecte şi programe culturale de interes local; 
      - raportul Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare şi Cooperare 
Interinstituţională, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Local al Municipiului Buzău; 
       - prevederile art. 12 şi art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind 
îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor 
culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 245/2001, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 In temeiul art. 36, alin. (2), lit. d) şi alin. (6), lit. a-4), art. 45, alin. (1) şi 
alin. (5) 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 A R A S T E : 

          Art.1.– Se aprobă modificarea comisiei de selecţie pentru finanţarea  
nerambursabilă din bugetul municipiului Buzău a propunerilor de acţiuni, 
proiecte şi programe culturale de interes local, formată din membri titulari şi 
membri supleanţi, după cum urmează: 
      a) membri titulari:      
      - Dunel Alexandru, viceprimar, evaluator, preşedinte; 
      - Bănică Nicolaie, administrator cu studii superioare, Centrul Cultural 
„Alexandru Marghiloman”  Buzău, evaluator, membru; 
      - Stuparu Florentina Adriana, solist vocal cu studii superioare, Centrul 
Cultural „Alexandru Marghiloman” Buzău, evaluator, membru; 
       -  Androne Florea, consilier, Primăria Municipiului Buzău,  secretar, fără 
drept de vot.   

b) membri supleanţi:   
      - Ioniţă Victor – Ştefan, consilier local, evaluator, preşedinte; 
      - Adrian Nicolae, referent artistic cu studii superioare, Centrul Cultural 
„Alexandru Marghiloman” Buzău, evaluator, membru;     
      - Cîrcu Carolică, referent artistic, Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” 
Buzău, evaluator, membru; 
       - Baciu Mirela, inspector, Primăria Municipiului Buzău, secretar, fără drept 
de vot.  
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        Art.2.– Se aprobă modificarea comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor 
formulate împotriva evaluărilor comisiei de selecţie pentru propunerile 
prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre, formată din  membri titulari şi membri 
supleanţi, după cum urmează: 
      a) membri titulari:       
     - Musceleanu Constantin, consilier local, evaluator, preşedinte; 
     - Vasile Mihai Dinu, supraveghetor reţea IT cu studii superioare, Centrul 
Cultural „Alexandru Marghiloman” Buzău , evaluator, membru; 
     - Leu George Dragoş, inginer sunet cu studii superioare, Centrul Cultural 
„Alexandru Marghiloman” Buzău, evaluator, membru; 
     - Isbăşoiu Marcel, consilier, Primăria Municipiului Buzău,  secretar, fără drept 
de vot.  

b) membri supleanţi: 
     - Negoiţă Iulius  - Paul, consilier local, evaluator, preşedinte; 
     - Marinescu Mircea, referent, Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” 
Buzău, evaluator, membru; 
     - Mitrea George, solist vocal, Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” 
Buzău, evaluator, membru; 
     - Iacob Ecaterina, referent, Primăria Municipiului Buzău, secretar, fără drept 
de vot.  

Art.3.– Hotărârile comisiei de evaluare, respectiv ale comisiei de 
soluţionare a contestaţiilor, vor fi aprobate de primarul municipiului Buzău, care 
va atribui şi contractele de finanţare nerambursabilă. 

Art.4.– Hotărârea nr.  29/2013 şi Hotărârea nr.  73/2015 ale Consiliului 
Local al Municipiului Buzău  se modifică în mod corespunzător prezentei 
hotărâri. 

Art.5.– Viceprimarul cu atribuţii de primar al municipiului Buzău, prin 
intermediul  Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare şi Cooperare 
Interinstituţională, precum şi persoanele nominalizate la art. 1 şi 2 din prezenta 
hotărâre, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
PRESEDINTELE SEDINTEI, 

consilier Daniel Lambru 
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 Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 
în şedinţa din data de 28 aprilie  2016, 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. 


