
 
ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 
MUNICIPIUL BUZAU 
-CONSILIUL LOCAL  - 

 
 

H O T A R A R E 
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  

Tabara de documentare si creatie - Buzau- oras deschis artei 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 
         Având în vedere : 
         - adresa Uniunii Artiștilor Plastici - Filiala Buzău prin care solicită sprijinul 
în vederea organizării proiectului de interes public local Tabara de documentare 
si creatie - Buzau- oras deschis artei, înregistrată sub nr. 99.634/21.08.2019;  
         - referatul primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 
313/CLM/21.08.2019; 
         - raportul Direcției de Administrație Publică Locală, înregistrat sub nr. 
99.622/21.08.2019; 

- avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, activități social-culturale, 
culte, familie și protecție copii a Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
        - prevederile H.C.L nr. 169/2019 privind aprobarea bugetului rectificat a 
municipiului Buzău pe anul 2019;                                                                                         
          În temeiul prevederilor art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. d și e, alin. 7, lit. d, alin. 
9, lit. a, art. 139, alin. 1, alin. 3, lit. f, coroborat cu art. 5, lit. cc, precum și art. 
196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  

H O T Ă R Ă Ș T E : 

           Art.1. Proiectul Tabara de documentare si creatie - Buzau- oras deschis 
artei este proiect de interes public local.                                                                             

 Art. 2. Se aprobă cooperarea/asocierea Consiliului Local al Municipiului 
Buzău cu Uniunea Artiștilor Plastici - Filiala Buzău în vederea finanțării și 
realizării în comun a proiectului de interes public local  Tabara de documentare 
si creatie - Buzau- oras deschis artei care se va desfășura în municipiul Buzău, 
în perioada 01.09-31.10.2019, motiv pentru care va fi încheiat un contract de 
cooperare/asociere între cele două părți. 

Art. 3. Contractul de cooperare/asociere este prevăzut în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    Art. 4. Se alocă, pentru finanțarea și realizarea în comun a proiectului 

prevăzut la art. 2, suma  de 25000 lei din bugetul municipiului Buzău pe anul 

2019, de la capitolul "Cultură, recreere și religie" reprezentând următoarele 

categorii de cheltuieli: 

 Materiale de promovare si album in suma totala de 5000 lei; 



 Achizitionare materiale consumabile arte plastice (creioane, panze, 

acuarele, vopseluri) in suma totala de 2700 lei; 

 Transport participanti locatie si trasee de documentare in suma totala de 

3000 lei; 

 Cazare si masa in suma totala de 9765 lei; 

 Remunerare echipa implementare proiect in suma totala de 2290 lei; 

 Consumabile papetarie in suma totala de 1410 lei 

 Protocol realizare expozitie in suma totala de 700 lei 

 Telefon in suma totala de 135 lei. 

Art. 5 Primarul municipiului Buzău se împuternicește să semneze 
contractul de asociere prevăzut la art. 3. 

Art. 6. Serviciul Financiar-Contabil va face plata pe baza documentelor 

justificative de cheltuieli. 

 Art. 7. Primarul municipiului Buzău, prin intermediul  Serviciului Resurse 
Umane, Prognoză, Organizare şi Cooperare Interinstituţională şi Serviciului 
Financiar-Contabil, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
 

 
PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, 
consilier Ștefan Țăndărescu 

 
 
 
 
 

                                                                       CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                 SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,  
                                                                    Eduard Pistol 
 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 23 august 2019 
Nr. 231 
 
 

Această Hotărȃre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 
în ședinţa din data de 23 august 2019, cu respectarea prevederilor art. 139, 
alin. 1, alin. 3, lit. f, coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu un număr de 18 voturi pentru, 0 abţineri și 0 voturi 
împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie și 18 consilieri prezenţi la 
ședinţă. 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

- PRIMAR - 
Nr. 313/CLM/21.08.2019 

 
 

R E F E R A T 

la proiectul de hotărâre pentru 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  
Tabara de documentare si creatie - Buzau- oras deschis artei 

 
Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii, se propune aprobarea 

cooperării Municipiului Buzău cu Uniunea Artiștilor Plastici - Filiala Buzău în 
vederea finanțării și realizării în comun a proiectului de interes public local 
Tabara de documentare si creatie - Buzau- oras deschis artei, care se va 
desfășura în municipiul Buzău, în perioada 01.09-31.10.2019, motiv pentru care 
va fi încheiat un contract de cooperare între cele două părți. 

Prin același proiect, se arată că Municipiul Buzău va contribui la 
organizarea acestui eveniment cu suma de 25.000 lei, aprobată prin bugetul 
local. 

Pentru concretizarea cooperării, a fost propus, totodată, un proiect de 
contract, anexă care va face parte integrantă din hotărâre. 

Proiectul de hotărâre este legal, deoarece este în acord cu prevederile 
Codului administrativ: 

În exercitarea prerogativelor sale, Consiliul local are atribuţii privind 
gestionarea serviciilor de interes local și atribuţii privind cooperarea 
interinstituţională pe plan intern și asigură cadrul necesar pentru furnizarea 
serviciilor publice de interes local privind cultura. 

De asemenea, Consiliul Local hotărăşte cooperarea cu persoane juridice 
române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, 
lucrări, servicii sau proiecte de interes public local. 

Astfel, prin proiectul Buzău-oraș deschis artei se urmărește valorificarea și 
punerea în valoare prin lucrări de artă a patrimoniului orașului Buzău. 
Obiectivele acestei cooperări sunt: promovarea unei culturi a participării 
publicului larg la evenimente artistice și culturale, punerea în valoare a 
patrimoniului municipiului prin lucrările artiștilor vizuali, precum și cunoașterea 
monumentelor nepereche aflate pe teritoriul urbei noastre. 

Totodată, proiectul de contract de cooperare este întocmit în acord cu 
Codul administrativ. 

În acest scop s-a întocmit alăturatul proiect de hotărâre, pentru a fi 
introdus pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al Municipiului Buzău.   
 
                                                  P R I M A R, 

                                     Constantin Toma 
 
 
 



 
 

                                                         ROMÂNIA 
                                                   JUDETUL BUZĂU     

          PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU 
Direcția Administrație Publică Locală 

                                                     Nr. 99.622/21.08.2019 

 
 
 

R A P O R T   D E   S P E C I A L I T A T E 
la proiectul de hotărâre pentru 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  

Tabara de documentare si creatie - Buzau- oras deschis artei 
 
 

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii, se propune aprobarea 
cooperării Municipiului Buzău cu Uniunea Artiștilor Plastici - Filiala Buzău în 
vederea finanțării și realizării în comun a proiectului de interes public local 
Tabara de documentare si creatie - Buzau- oras deschis artei, care se va 
desfășura în municipiul Buzău, în perioada 01.09-31.10.2019, motiv pentru care 
va fi încheiat un contract de cooperare între cele două părți. 

Prin același proiect, se arată că Municipiul Buzău va contribui la 
organizarea acestui eveniment cu suma de 25.000 lei, aprobată prin bugetul 
local. 

Pentru concretizarea cooperării, a fost propus, totodată, un proiect de 
contract, anexă care va face parte integrantă din hotărâre. 

Proiectul de hotărâre este legal, deoarece este în acord cu prevederile 
Codului administrativ: 

În exercitarea prerogativelor sale, Consiliul local are atribuţii privind 
gestionarea serviciilor de interes local și atribuţii privind cooperarea 
interinstituţională pe plan intern și asigură cadrul necesar pentru furnizarea 
serviciilor publice de interes local privind sportul. 

De asemenea, Consiliul Local hotărăşte cooperarea cu persoane juridice 
române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, 
lucrări, servicii sau proiecte de interes public local. 

Interesul public local a fost demonstrat în referatul de aprobare al 
inițiatorului. 

Totodată, proiectul de contract de cooperare este întocmit în acord cu 
Codul administrativ. 

În acest scop s-a întocmit alăturatul proiect de hotărâre, pentru a fi 
introdus pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al Municipiului Buzău.   

 
Director executiv, 

Mădălin – Daniel Tudorache 

 




