
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
   -CONSILIUL LOCAL- 

 
 

H O T Ă R Â R E 
privind constituirea 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 şi de editare cărţi, reviste şi 

alte publicaţii  
 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 
         Având în vedere: 
     - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 
179/CLM/2017, prin care se propune constituirea 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 şi de editare cărţi, reviste şi alte publicaţii; 
       - raportul nr. 9.657/2017 al Serviciului Resurse Umane, Prognoză, 
Organizare şi Cooperare Interinstituţională din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Buzău; 

- avizele Comisiei pentru învăţământ, sănătate, activităţi social-culturale, 

culte, familie şi protecţie copii şi al Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi 

economico-financiare ale Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

        - prevederile art. 1 din Hotărârea nr. 103/22.06.2016 privind validarea 
mandatelor consilierilor aleşi în Consiliul 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; 
     - prevederile art. 4 şi art. 6 din Legea privind susţinerea şi promovarea culturii 
scrise nr. 186/2003 (*republicată*), cu modificările şi completările ulterioare.  

În 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 Ă R Ă Ş T E: 

          Art.1.- Se aprobă constituirea comisiei de selecţie pentru finanţarea  
nerambursabilă din bugetul municipiului Buzău a propunerilor de acţiuni, proiecte şi 
programe culturale de interes local şi de editare cărţi, reviste şi alte publicaţii, 
formată din membri titulari şi membri supleanţi, după cum urmează: 
       a) membri titulari:      
       - Andrei Neder, viceprimar, evaluator, preşedinte; 



       - Oana Paraipan, referent artistic cu studii superioare, Centrul Cultural 
„Alexandru Marghiloman” Buzău, evaluator, membru;     
       - Irina Ș tefania Dăscăloiu, referent artistic cu studii superioare, Centrul 
Cultural „Alexandru Marghiloman” Buzău, evaluator, membru; 
          - Marcel Isbăşoiu, consilier, Primăria Municipiului Buzău,  secretar, fără drept 
de evaluare.   

b) membri supleanţi:   
      - Laurenţiu – Cristinel Ț epeluş, consilier local, evaluator, preşedinte; 
       - Florentina Adriana Stuparu, solist vocal cu studii superioare, Centrul 
Cultural „Alexandru Marghiloman” Buzău, evaluator, membru; 
          - Nicolaie Bănică, administrator cu studii superioare, Centrul Cultural 
„Alexandru Marghiloman”  Buzău, evaluator, membru; 
         - Florea Androne, consilier, Primăria Municipiului Buzău,  secretar, fără drept 
de evaluare.  
         Art.2.- Se aprobă constituirea 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:       
      - Ionuţ - Sorin  Apostu , viceprimar, evaluator, preşedinte; 
          - Valentina Dorina Andrei, referent artistic cu studii superioare, Centrul 
Cultural „Alexandru Marghiloman” Buzău, evaluator, membru; 
         - George Dragoş Leu, inginer sunet cu studii superioare, Centrul Cultural 
„Alexandru Marghiloman” Buzău, evaluator, membru; 
         - Ion Senchiu, inspector, Primăria Municipiului Buzău,  secretar, fără drept de 
evaluare.    

b) membri supleanţi: 
      - George - Aurelian Vlad, consilier local, evaluator, preşedinte; 
      - Mircea Marinescu, referent, Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” 
Buzău, evaluator, membru; 
      - Vasile Mihai Dinu, supraveghetor reţea IT cu studii superioare, Centrul 
Cultural „Alexandru Marghiloman” Buzău , evaluator, membru; 
      - Ilie - Marian Popa, inspector, Primăria Municipiului Buzău,  secretar, fără 
drept de evaluare.  
          În situaţia în care, în cursul procedurii de selecţie, un membru titular al 
comisiei de selecţie/ comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor constată că are un 
interes patrimonial în legătură cu una dintre ofertele culturale înaintate comisiei din 
care face parte, că a intervenit un caz de incompatibilitate sau în cazul în care, din 
motive obiective, acesta nu poate asigura activitatea de evaluare a proiectelor 
culturale/ soluţionare a contestaţiilor, acesta va fi înlocuit de membrul supleant. 
  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.  81/28.04.2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzău  
se abrogă. 

Art.5.- Dispoziţia nr. 327/04.05.2007 privind constituirea comisiei pentru 
evaluarea şi selectarea ofertelor pentru stabilirea editurilor şi redacţiilor cărora li se 
acordă sprijin finaciar în vederea susţinerii şi promovării culturii scrise se abrogă.  



Art.6.- Primarul 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. 

 
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 

consilier Daniel Lambru 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                                    SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

                                                                                         Radu Roxelana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Buzău, 26 mai 2017                                   

Nr. 146 

 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din 
data de 26 mai 2017, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (1) şi alin. (5) din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 17 voturi 
pentru, --- abţineri şi --- voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 17 consilieri 
prezenţi la şedinţă. 


