
 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

     CONSILIUL LOCAL   
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău  

cu Asociația Hair Redivivus în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului de interes 
public local Festivalul de muzică rock „top t 2018”, 23 – 25 noiembrie 2018 

 
 

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

         - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 
301/CLM/04.10.2018, prin care se propune aprobarea cooperării Consiliului Local al 
Municipiului Buzău cu Asociația Hair Redivivus în vederea finanțării și realizării în comun a 
proiectului de interes public local Festivalul de muzică rock „top t 2018”, 23 – 25 noiembrie 
2018; 
       - raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare şi 
Cooperare Interinstituţională, înregistrat sub nr. 28.915/04.10.2018; 

-  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 Asociaţiei Hair Redivivus cu nr. 27.042/18.09.2018 prin care solicită 
finanțarea proiectului Festivalul de muzică rock  „top t 2018”, 23 – 25 noiembrie 2018; 
         - prevederile HCL Buzău nr. 28/2018 privind aprobarea bugetului municipiului Buzău 
pe anul 2018, cu rectificările ulterioare;                                                                                         
         - 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. 

    În 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, 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

     Art. 1.– Proiectul Festivalul de muzică rock „top t 2018” este proiect de interes public 
local.     
      Art. 2.– Se aprobă cooperarea Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Asociația 
Hair Redivivus în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului de interes public local 
Festivalul de muzică rock „top t 2018”, 23 – 25 noiembrie 2018. 

Art. 3.– Se alocă, pentru finanțarea și realizarea în comun a proiectului de interes 
public local prevăzut la art. 1, suma de 60.000 lei din bugetul municipiului Buzău pe anul 
2018, de la lit. d) ALTE SERVICII ÎN DOMENIILE CULTURII, RECREERII ŞI RELIGIEI, d.1. 
Proiecte de interes local/ programe/acţiuni proprii /în cooperare, d. 1.1. Alte acţiuni, 
programe, proiecte de interes local prevăzut în Anexa nr. 4 B la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău nr. 28/2018, cu rectificările ulterioare, reprezentând următoarele categorii 
de cheltuieli: 

a) onorarii artiști,formații, tehnicieni  =  25.000 lei; 
b) remuneratii colaboratorii  ( 4 pers. x 1.500 lei/pers.)  = 6.000 lei; 
c) cazare și masă (60 pers. x 84 lei/pers/zi x 2 zile ) = 10.000 lei; 
d) campanie promoțională = 5.000 lei, din care:  

- afiș festival (5 lei/buc  x 400 buc.) = 2.000 lei; 
- bannere (1.000 lei/buc  x 2 buc. )= 2.000 lei;  



- tricouri (25 lei/buc  x 40 buc) = 1.000 lei; 
        e) consumabile, birotică = 1.000 lei; 
        f)  premii formații  = 13.000 lei 

Art. 4.– Toate cheltuielile reprezentând drepturile de autor, drepturile conexe 
drepturilor de autor, contravaloarea autorizaţiei neexclusive pentru utilizarea operelor 
muzicale prin comunicare publică în scop lucrativ, taxele şi impozitele, alte cheltuieli, cu toate 
taxele incluse sunt în sarcina Asociației Hair Redivivus. 

Art. 5.– Serviciul Financiar-Contabil va face plata pe baza documentelor justificative 
de cheltuieli. 

Art. 6.– Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Resurse Umane, 
Prognoză, Organizare şi Cooperare Interinstituţională şi Serviciul Financiar-Contabil, va 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 
 

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, 

consilier Ionuț - Sorin Apostu 

 

 

 

 

 

                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                                    SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,  

                                                                                         Eduard Pistol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Buzău, 16 octombrie 2018 
Nr. 241   
 
 

 Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa 
din data de 16 octombrie 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 15 voturi 
pentru, 0 abţineri şi 5 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 21 
consilieri prezenţi la şedinţă. 

Domnul consilier Artene Florinel – George nu votează. 



              ROMÂNIA 
                  JUDEȚUL BUZĂU 
                MUNICIPIUL BUZĂU       
                          PRIMAR   
             Nr. 301/CLM/04.10.2018 
 

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău 

cu Asociația Hair Redivivus în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului de interes 
public local Festivalul de muzică rock „top t 2018”, 23 – 25 noiembrie 2018 

 
 

     Bugetul municipiului Buzău pe anul 2018, aprobat prin Hotărârea nr. 28/2018, cu 
rectificările ulterioare, prevede la capitolul ALTE SERVICII ÎN DOMENIILE CULTURII, 
RECREERII ŞI RELIGIEI, d.1. Proiecte de interes local/ programe/acţiuni proprii /în 
cooperare, d. 1.1. Alte acţiuni, programe, proiecte de interes local proprii/în cooperare, 
prevăzut în Anexa nr. 4 B suma de  300.000 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. 
         Prin adresa cu nr. 27.042/18.09.2018 Asociaţia Hair Redivivus a solicitat finanțarea 
proiectului Festivalul de muzică rock „top t 2018”, în perioada 23 – 25 noiembrie 2018.        
         Festivalul se află la a 34-a ediție, iar scopul este acela de a promova muzica rock ca 
alternativă pentru desfășurarea de activități de timp liber pentru tineri și are ca obiective 
specifice: 
         - menținerea vie a spiritului rock în Buzău, orașul cu cel mai vechi festival din România 
și unul din cele mai bune publicuri din țară; 
         - oferirea unui spațiu de afirmare pentru circa 60 de formații care se înscriu uzual în 
faza de preselecție; 

   - sprijinirea creației artistice originale si de valoare în aria muzicii rock; 
- educarea tinerilor buzoieni in spiritul constientizării adevaratelor valori culturale;                                                          
- promovarea tinerelor talente si lupta impotriva kitschului si a muzicii copiate;  

   - promovarea prestațiilor live și lupta împotriva playback –ului; 
   - conștientizarea importanței muzicii în educația tinerilor prin organizarea alături de 

recitaluri a unor expozitii de artă fotografică, instrumente muzicale, reviste și cărți de 
specialitate. 
         Având în vedere  cererea de finanțare, înregistrată sub nr. 27.042/18.09.2018 a  
Asociaţiei Hair Redivivus Buzău prin care solicită sprijinul în vederea organizării, finanțării și 
realizării în comun a proiectului Festivalul de muzică rock „top t 2018”, în perioada 23 – 25 
noiembrie 2018 și alocarea sumei de 60.000 lei, precum și, raportul de specialitate al 
serviciului de specialitate, propun aprobarea proiectului de hotărâre anexat, în forma şi 
conţinutul prezentat. 

 
PRIMAR, 

Constantin Toma 
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 Serviciului Resurse Umane, Prognoză, 
Organizare şi Cooperare Interinstituţională   

Nr. 28.915/04.10.2018 
 

 
R A P O R T  D E  S P E C I A L I T AT E 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău 
cu Asociația Hair Redivivusîn vederea finanțării și realizării în comun a proiectului de interes 

public local Festivalul de muzică rock „top t 2018”, 23 – 25 noiembrie 2018 
 
 

     Bugetul municipiului Buzău pe anul 2018, aprobat prin Hotărârea nr. 28/2018, cu 
rectificările ulterioare, prevede la capitolul ALTE SERVICII ÎN DOMENIILE CULTURII, 
RECREERII ŞI RELIGIEI, d.1. Proiecte de interes local/ programe/acţiuni proprii /în 
cooperare, d. 1.1. Alte acţiuni, programe, proiecte de interes local proprii/în cooperare, 
prevăzut în Anexa nr. 4 B suma de  300.000 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. 
          Prin adresa cu nr. 27.042/18.09.2018 Asociaţia Hair Redivivus a solicitat finanțarea 
proiectului Festivalul de muzică rock  „top t 2018”, în perioada 23 – 25 noiembrie 2018.        
         Festivalul se află la a 34-a ediție, iar scopul este acela de a promova muzica rock ca 
alternativă pentru desfășurarea de activități de timp liber pentru tineri și are ca obiective 
specifice: 
          - menținerea vie a spiritului rock în Buzău, orașul cu cel mai vechi festival din România 
și unul din cele mai bune publicuri din țară; 
          - oferirea unui spațiu de afirmare pentru circa 60 de formații care se înscriu uzual în 
faza de preselecție; 

     - sprijinirea creației artistice originale si de valoare în aria muzicii rock; 
          - educarea tinerilor buzoieni în spiritul conștientizării adevăratelor valori culturale;  
          - promovarea tinerelor talente și lupta impotriva kitschului si a muzicii copiate;  
          - promovarea prestațiilor live și lupta împotriva playback –ului; 
          - conștientizarea importanței muzicii în educația tinerilor prin organizarea alături de 
recitaluri a unor expoziții de artă fotografică, instrumente muzicale, reviste și cărți de 
specialitate. 
           Având în vedere cererea de finanțare, înregistrată sub nr. 27.042/18.09.2018 a  
Asociaţiei Hair Redivivus Buzău prin care solicită sprijinul în vederea organizării, finanțării și 
realizării în comun a proiectului Festivalul de muzică rock „top t 2018”, în perioada 23 – 25 
noiembrie 2018 și alocarea sumei de 60.000 lei,  prevederile capitolului d) ALTE SERVICII ÎN 
DOMENIILE CULTURII, RECREERII ŞI RELIGIEI, d.1. Proiecte de interes local/ 
programe/acţiuni proprii /în cooperare, d. 1.1. Alte acţiuni, programe, proiecte de interes local 
prevăzut în Anexa nr. 4 B la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 28/2018, cu 
rectificările ulterioare,  avizăm favorabil proiectul de hotărâre și propunem adoptarea lui în 
forma prezentată de către inițiator. 

 
                 Şef serviciu, 
          Gianina Cristina Dinu 
                                                                                                           Întocmit, 
                                                                                                     Florea Androne       


