ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL BUZAU
-CONSILIUL LOCAL HOTARARE
privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău
cu Uniunea Artiștilor Plastici - Filiala Buzău în vederea finanțării și realizării în
comun a proiectului de interes public local Bienala internațională de artă "Ion
Andreescu", ediția a XI- a, sugestiv intitulată "BIENALA ARTELOR ION
ANDREESCU ÎN AN CENTENAR"
Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă
ordinară;
Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub
nr. 256/CLM/23.08.2018 prin care se propune aprobarea cooperării Consiliului
Local al Municipiului Buzău cu Uniunea Artiștilor Plastici - Filiala Buzău în
vederea finanțării și realizării în comun a proiectului de interes public local
Bienala internațională de artă "Ion Andreescu", ediția a XI- a, sugestiv intitulată
"BIENALA ARTELOR ION ANDREESCU ÎN AN CENTENAR";
- raportul Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare şi Cooperare
Interinstituţională, înregistrat sub nr. 23952 /23.08.2018;
- avizul comisiei pentru învățământ, sănătate, activități social-culturale,
culte, familie și protecție copii a Consiliului Local al Municipiului Buzău;
- avizul comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a
Consiliului Local al Municipiului Buzău;
- adresa Uniunii Artiștilor Plastici - Filiala Buzău prin care solicită sprijinul în
vederea organizării BIENALEI ARTELOR ION ANDREESCU ÎN AN
CENTENAR, înregistrată sub nr. 23.142/10.08.2018;
- prevederile H.C.L nr.28/2018 privind aprobarea bugetului municipiului
Buzău pe anul 2018;
- prevederile cap. VII. BUZĂU LA CENTENAR, ÎN HAINE DE
SĂRBĂTOARE, punctul 9 din Programul proiectelor, manifestărilor și
activităților culturale, științifice și artistice dedicate aniversării Centenarului
României, în anul 2018, prevăzut în anexa la H.C.L nr. 31/2018 privind
aprobarea Programului proiectelor, manifestărilor și activităților culturale,
științifice și artistice dedicate aniversării Centenarului României, în anul 2018,
modificată prin H.C.L nr. 118/2018 privind modificarea Hotărârii nr. 31/15
februarie 2018 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea
Programului proiectelor, manifestărilor și activităților culturale, științifice și
artistice dedicate aniversării Centenarului României, în anul 2018;
- prevederile art. 36, alin . (2), lit. e) și alin. (7), lit. a) din Legea nr. 215/2001
a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
In temeiul 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,

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1.– Proiectul Bienala internațională de artă "Ion Andreescu", ediția a
XI- a, sugestiv intitulată "BIENALA ARTELOR ION ANDREESCU ÎN AN
CENTENAR" este proiect de interes public local.
Art. 2.– Se aprobă cooperarea Consiliului Local al Municipiului Buzău cu
Uniunea Artiștilor Plastici - Filiala Buzău în vederea finanțării și realizării în
comun a proiectului de interes public local Bienala internațională de artă "Ion
Andreescu", ediția a XI- a, sugestiv intitulată "BIENALA ARTELOR ION
ANDREESCU ÎN AN CENTENAR".
Art. 3.– Se alocă, pentru finanțarea și realizarea în comun a proiectului
prevăzut la art. 2, suma de 33.480 lei din bugetul municipiului Buzău pe anul
2018, de la capitolul "Cultură, recreere și religie" reprezentând următoarele
categorii de cheltuieli:
- onorarii juriu: 6 membrii x 500 lei/membru = 3.000 lei;
- realizare materiale de promovare și realizarea unei campanii de
mediatizare și promovare = 3.150 lei din care:
 afișe 50 buc. X 4 lei/buc. = 200 lei;
 flyere 500 buc. X 0,5 lei/buc. = 250 lei;
 mape de presă 100 buc. X 8,5 lei/buc. = 850 lei;
 banner 1buc x 650 lei/buc=650 lei;
 bloc notes 100 buc. X 7 lei/buc. = 700 lei;
 pliante 500 buc. X 1 lei/buc. = 500 lei.
- achiziție de servicii de sonorizare, filmare și fotografiere=1.400 lei;
- transport lucrări tur-retur = 4.000 lei;
- transport participanți = 1.200 lei;
- cheltuieli materiale = 1.000 lei;
- cazare și masă = 1.800 lei;
- premii: 6 premii x 500 lei/ premiu = 3.000 lei;
- realizare catalog Bienală = 400 buc. X 25 lei/buc. = 10.000 lei;
- protocol: 50 persoane x 6,6 lei/persoană=330 lei;
- onorarii invitați de onoare: 20 persoane x 50 lei/persoană=1.000 lei;
- materiale pânză rame=1.000 lei;
- onorariu echipa de proiect=2.000 lei;
- gaze = 1.000 lei;
- energie electrică = 600 lei.
Art. 4.– Serviciul Financiar-Contabil va face plata pe baza documentelor
justificative de cheltuieli.
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Art. 5.– Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Resurse
Umane, Prognoză, Organizare şi Cooperare Interinstituţională şi Serviciului
Financiar-Contabil, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTELE SEDINTEI,
consilier Maria Ionescu

CONTRASEMNEAZA:
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZAU,
Eduard Pistol

Buzău, 30 august 2018
Nr. 189

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău
în şedinţa din data de 30 august 2018, cu respectarea prevederilor art. 45, alin.
(2), lit. f) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi
actualizată, cu un număr de 23 voturi pentru, -- abţineri şi -- voturi împotrivă, din
numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 23 consilieri prezenţi la şedinţă.

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL BUZAU
- PRIMAR Nr. 256/CLM /23.08.2018
EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău
cu Uniunea Artiștilor Plastici - Filiala Buzău în vederea finanțării și realizării în
comun a proiectului de interes public local Bienala internațională de artă "Ion
Andreescu", ediția a XI- a, sugestiv intitulată "BIENALA ARTELOR ION
ANDREESCU ÎN AN CENTENAR"
Prin HCL Buzău nr. 31/2018, modificată prin HCL Buzău nr. 118/2018
s-a aprobat Programul proiectelor, manifestărilor și activităților culturale,
științifice și artistice dedicate aniversării Centenarului României, în anul 2018,
program prevăzut în anexă.
Potrivit art. 1 din hotărârea modificată, cheltuielile necesare desfășurării
proiectelor, manifestărilor și acțiunilor organizate de Primăria municipiului
Buzău și a celor organizate în parteneriate cu alte instituții vor fi alocate din
bugetul local, capitolul bugetar - "Cultură, recreere și religie" și vor fi în sumă
estimată de 4.980.290 lei.
În acest program, la cap. VII. BUZĂU LA CENTENAR, ÎN HAINE DE
SĂRBĂTOARE, punctul 9 din Anexa la H.C.L. nr. 31/2018, este prevăzut
proiectul Bienala internațională de artă "Ion Andreescu", ediția a XI- a.
Bugetul municipiului Buzău pe anul 2018 a fost aprobat prin Hotărârea
nr. 28/2018 și prevede la capitolul "Cultură, recreere și religie" suma de 26.612
mii lei.
Art. 36, alin . (2) lit. e) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/
2001, cu modificările şi completările ulterioare, prevede atribuţia privind
cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern a consiliului local iar la
alin. (7), lit a) se stipulează că în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit.
e), consiliul local hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu
persoane juridice române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun
a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local.
Având în vedere cererea de finanțare, înregistrată
sub
nr.23.142/
10.08.2018, a Uniunii Artiștilor Plastici - Filiala Buzău prin care solicită sprijinul
în vederea organizării BIENALEI ARTELOR ION ANDREESCU ÎN AN
CENTENAR și alocarea sumei de 33.480 lei, faptul că prin HCL Buzău nr.
31/2018, modificată prin HCL Buzău nr. 118/2018 au fost aprobatele sumele
cu această destinație, precum și, raportul serviciului de specialitate, propun
aprobarea proiectului de hotărâre anexat, în forma şi conţinutul prezentat.

PRIMAR,
Constantin Toma

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL BUZAU
- Serviciului Resurse Umane, Prognoză,
Organizare şi Cooperare Interinstituţională Nr. 23952 /23.08.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al
Municipiului Buzău cu Uniunea Artiștilor Plastici - Filiala Buzău în vederea
finanțării și realizării în comun a proiectului de interes public local Bienala
internațională de artă "Ion Andreescu", ediția a XI- a, sugestiv intitulată
"BIENALA ARTELOR ION ANDREESCU ÎN AN CENTENAR"
Art. 36, alin. (2), lit. e) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/
2001, cu modificările şi completările ulterioare, stabilesc atribuţiile privind
cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern ale consiliului local iar la
alin. (7), lit a) se stipulează că în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit.
e), consiliul local hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu
persoane juridice române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun
a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local.
Prin HCL Buzău nr. 31/2018, modificată prin HCL Buzău nr. 118/2018
s-a aprobat Programul proiectelor, manifestărilor și activităților culturale,
științifice și artistice dedicate aniversării Centenarului României, în anul 2018,
program prevăzut în anexă.
Potrivit art. 1 din hotărârea modificată, cheltuielile necesare desfășurării
proiectelor, manifestărilor și acțiunilor organizate de Primăria municipiului
Buzău și a celor organizate în parteneriate cu alte instituții vor fi alocate din
bugetul local, capitolul bugetar - "Cultură, recreere și religie" și vor fi în sumă
estimată de 4.980.290 lei.
În acest program, la cap. VII. BUZĂU LA CENTENAR, ÎN HAINE DE
SĂRBĂTOARE, punctul 9 din Anexa la H.C.L. nr. 31/2018, este prevăzut
proiectul Bienala internațională de artă "Ion Andreescu", ediția a XI- a, iar suma
estimată este de 35.000 lei.
Bugetul municipiului Buzău pe anul 2018 a fost aprobat prin Hotărârea nr.
29/2018 și prevede la capitolul "Cultură, recreere și religie" suma de 26.612 mii
lei.

Având în vedere
cererea de finanțare, înregistrată sub nr.
23.142/10.08.2018, a Uniunii Artiștilor Plastici - Filiala Buzău prin care solicită
sprijinul în vederea organizării BIENALEI ARTELOR ION ANDREESCU ÎN AN
CENTENAR și alocarea sumei de 33.480 lei, avizăm favorabil proiectul de
hotărâre și propunem adoptarea lui în forma prezentată de către inițiator.
Serviciul Resurse Umane, Prognoză, Organizare,
Cooperare Interinstituțională,
Consilier
Florea Androne

