
  ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- CONSILIUL LOCAL - 

 
        
 

H O T Ă R Â R E  
pentru aprobarea modificării Anexei nr. 2a la Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Buzău nr. 103 din 24.04.2019 pentru aprobarea bugetelor instituțiilor 
publice finanțate integral sau parțial din bugetul municipiului Buzău pe anul 2019 

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

-solicitarea nr. 80/2019 a Centrului Cultural “Alexandru Marghiloman”, 
înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 68.652 din 06.06.2019; 
          -expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 
215 din 06.06.2019; 
 -raportul nr. 68.652/06.06.2019 al Serviciului Buget Evidenţă Venituri şi 
Cheltuieli;  

-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. 
  În temeiul art. 36, alin. (2), lit. b) şi alin. (4), lit. a), art. 45, alin. (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, 
 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 

 Art.1.- Se aprobă modificarea Anexei nr. 2a la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău nr. 103 din 24.04.2019 pentru aprobarea bugetelor instituțiilor 
publice finanțate integral sau parțial din bugetul municipiului Buzău pe anul 2019, 
conform anexei la prezenta hotărâre. 

 
 Anexa la prezenta hotărâre înlocuiește Anexa nr. 2a la Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Buzău nr. 103 din 24.04.2019 pentru aprobarea bugetelor 
instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul municipiului Buzău pe 
anul 2019.  
 
 
 
 



 Art.2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Economice, 
precum şi Centrul Cultural “Alexandru Marghiloman”, vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ 
                                       consilier Ștefan Țăndărescu 

 
 
 
 
 
                                                               

                                                      CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                        SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

                                                       Eduard Pistol 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Buzău, 14 iunie 2019 
Nr. 163 

 
 
 

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului 
Buzău în ședința din data de 14 iunie 2019, cu respectarea prevederilor art. 
45, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, 
republicată și actualizată, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 abțineri și 8 
voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 20 consilieri 
prezenți la ședință.  


