
 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

   CONSILIUL LOCAL   
 
 

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

Centrul Cultural ˝Alexandru Marghiloman˝ Buzău cu Societatea Română de 
Televiziune în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului de interes 

public local și național „Finala Selecției Naționale pentru Eurovision Song 
Contest 2020" 

 
 

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

- adresa Societății Române de Televiziune, înregistrată la Primăria 
Municipiului Buzău sub nr. 9021/22.01.2020, prin care solicită acordul de 
parteneriat pentru organizarea  Finalei Selecției Naționale pentru Eurovision 
Song Contest 2020; 

- adresa  Societății Române de Televiziune nr. C/54/22.01.2020 
înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 10045/23.01.2020;                                                                                                                                                               

- adresa Centrul Cultural ˝Alexandru Marghiloman˝ Buzău nr 
26/06.02.2020 prin care solicită alocarea de sume necesare organizării și 
promovării Finalei Selecției Naționale pentru Eurovision Song Contest 2020;   

- referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 
37/CLM/07.02.2020; 
         - raportul de specialitate comun al Serviciului Juridic și Contencios 
Administrativ și al Direcției Economice, înregistrat sub nr. 16576 din 
07.02.2020; 

-  avizul comisiei pentru învățământ, sănătate, activități social-culturale, 
culte, familie și protecție copii a Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
          - Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
         - prevederile art. 1 și art. 10, alin. (5) din Anexa la H.C.L.M. Buzău nr. 
196/19.12.2013 pentru înființarea Centrului Cultural  ˝Alexandru Marghiloman˝ 
Buzău; 

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. d) și e), alin. (7), lit. d), alin. (9), 
lit. a) și art. 139, alin. (1) şi alin. (3), lit. f), coroborat cu art. 5, lit. cc), art. 196, 
alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  

HOTĂRĂȘTE: 

         Art. 1.- Se constată că proiectul "Finala Selecției Naționale pentru 
Eurovision Song Contest 2020" este proiect de interes public local și național.     



Art. 2.-  Se aprobă cooperarea Consiliului Local al Municipiului Buzău,  
prin Centrul Cultural ˝Alexandru Marghiloman˝ Buzău, cu Societatea Română 
de Televiziune, în vederea finanțării cu suma de 956 mii lei și realizării în comun 
a proiectului de interes public local și național „Finala Selecției Naționale pentru 
Eurovision Song Contest 2020", în data de 01.03.2020. 

Art. 3.- Se aprobă introducerea în Programul principalelor evenimente 
culturale pentru anul 2020 ale Centrului Cultural ˝Alexandru Marghiloman˝ 
Buzău, a acțiunii „Finala Selecției Naționale pentru Eurovision Song Contest 
2020". 

Art. 4.- Se aprobă alocarea in bugetul Centrului Cultural ˝Alexandru 
Marghiloman˝ Buzău pe anul 2020 a sumei prevăzute la art. 2, respectiv suma 
de 956 mii lei, pentru finanțarea și realizarea în comun a proiectului de interes 
public local prevăzut la art. 1. 

Art.5. – Se aprobă alocarea în bugetul Centrului Cultural ˝Alexandru 
Marghiloman˝ Buzău pe anul 2020 a sumei de 194 mii lei pentru cheltuieli de 
organizare și promovare a proiectului de interes public local și național „Finala 
Selecției Naționale pentru Eurovision Song Contest 2020". 

Art. 6. – Se aprobă modelul contractului de cooperare, care este prevăzut 
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.7 – Se împuternicește directorul Centrului Cultural ˝Alexandru 
Marghiloman˝ Buzău, să semneze contractul de cooperare prevăzut la art. 6 din 
prezenta hotărâre. 

Art. 8.-  Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Economice 
și a Centrului Cultural ˝Alexandru Marghiloman˝ Buzău, va aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.  
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
                                consilier Ionuţ Sorin Apostu 

 

 

 

                                CONTRASEMNEAZĂ:           
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

                      Eduard Pistol 
 

 
Buzău, 11 februarie 2020 
Nr. 25 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa 
din data de 11 februarie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), alin. (3), lit. f), 
coroborat cu art. 5, lit. cc) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 
15 voturi pentru, 2 abţineri şi 5 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 
22 consilieri prezenţi la şedinţă. 



 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

-   PRIMAR - 
Nr. 37/CLM/07.02.2020 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al 

Municipiului Buzău, prin Centrul Cultural ˝Alexandru Marghiloman˝ Buzău, cu 
Televiziunea Română în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului de 

interes public local și național „Finala Selecției Naționale pentru Eurovision 
Song Contest 2020" 

 
 Prin adresele nr. 9021/22.01.2020 și nr. 10045/23.01.2020, Televiziunea 

Română ne-a comunicat că a fost aprobat de către Comitetul Director 
încheierea unui acord de parteneriat cu Centrul Cultural ˝Alexandru 
Marghiloman˝, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului 
Buzău, în vederea organizării Finalei Selecției Naționale pentru Eurovision 
Song Contest 2020.    

   Art. 129, alin. (2), lit. e) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, 
prevede atribuţia consiliului local privind cooperarea interinstituţională pe plan 
intern şi extern, iar la art. 129, alin. (9), lit. a) din același act normativ se 
stipulează că, în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e) anterior 
menționat, 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. 
 Art. 129, alin. (2), lit. d) din O.U.G. 57/2019 prevede atribuţia consiliului 
local privind gestionarea serviciilor de interes local, iar art. 129, alin. (7), lit. d) 
din același act normativ prevede că, în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. 
(2) lit. d) anterior menționat, consiliul local asigură, potrivit competenţei sale şi 
în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes 
local privind cultura.  
     De asemenea, art. 10, alin. (5) din Anexa la H.C.L.M. Buzău nr. 
196/19.12.2013 pentru înființarea Centrului Cultural  ˝Alexandru Marghiloman˝ 
Buzău, instituţie publică de cultură şi educaţie, cu personalitate juridică, de 
interes local, care funcţionează în subordinea Consiliului Local al Municipiului 
Buzău prevede că Centrul, prin Compartimentul organizare activităţi cultural-
educative exercită, printre altele, și atribuțiile constând în organizarea de 
manifestări culturale (concerte, festivaluri, spectacole), precum și relaţii cu 
publicul - colaborări artistice - relaţia cu mass-media.  

  Realizarea la Buzău a Finalei Selecției Naționale pentru Eurovision Song 
Contest 2020 va contribui substanțial la creșterea prestigiului Municipiului 
nostru, deoarece toată țara va fi cu atenția îndreptată spre noi, împrejurare care 
conferă proiectului nu numai un interes public local, ci și național.  

  Astfel, Buzăul va fi promovat la nivel național și internațional cum nu a fost 
niciodată promovat până acum. 



 Costurile acestui proiect – astfel cum rezultă din documentele de 
prezentare – sunt la nivelul menționat în proiectul de hotărâre -întrucât finala 
Selecției Naționale pentru Eurovision Song Contest 2020 este organizată într-
un format nou, având în vedere că la ultimele două ediții, România nu s-a 
calificat în finală. Astfel, de data aceasta, nu mai există semifinale, toate 
resursele fiind concentare în această finală.  

 Este evident că aceste costuri nu pot fi aceleași ca anul trecut, în condițiile 
în care semifinalele desfășurate în anul precedent au fost făcute cu posturile 
locale ale Televiziunii Române de la Timișoara și Craiova. Spre exemplu, la 
Buzău, vor veni carele de reportaj ale televiziunii, a căror deplasare presupune 
costuri pentru 18 zile (pentru întreg stafful televiziunii), pentru cazare, masă, 
pază.  

 Trebuie să fim onorați că nimeni nu ar fi ales Buzăul ca oraș gazdă, în 
detrimentul Timișoarei, dacă nu ar fi existat argumente în acest sens, 
împrejurare care se datorează și muncii și rezultatelor activității Consiliului Local 
și a Primăriei municipiului Buzău. 

 Mai mult decât atât, prezența acestei competiții în municipiul nostru 
constituie o oportunitate pentru dezvoltarea și dinamizarea mediului de afaceri, 
dar și de promovare a turismului buzoian. 

 Dragi consiliere și stimați consilieri locali, prin votul dumneavoastră pozitiv 
veți contribui cu siguranță la un Buzău mai bun pentru toți buzoienii, de oriunde 
s-ar afla; respingerea acestui proiect de hotărâre ar crea un prejudiciu de 
imagine și de credibilitate nu numai Buzăului, ci și României.                                                                                                                                                                  

 Având în vedere  cele prezentate, propun aprobarea cooperării Consiliului 
Local al Municipiului Buzău, prin Centrul Cultural ˝Alexandru Marghiloman˝ 
Buzău, cu Televiziunea Română, în vederea finanțării și realizării în comun a 
proiectului de interes public local și național „Finala Selecției Naționale pentru 
Eurovision Song Contest 2020", motiv pentru care am inițiat acest proiect de 
hotărâre, pe care rog să îl adoptați în forma şi conţinutul prezentat. 

 
 

PRIMAR, 
Constantin Toma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

Serviciului Juridic si Contencios Administrativ 
Direcția Economică 

Nr. 16576 din 07.02.2020 
 

RAPORT  DE SPECIALITATE    
la proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al 

Municipiului Buzău prin Centrul Cultural ˝Alexandru Marghiloman˝ Buzău cu 
Societatea Română de Televiziune în vederea finanțării și realizării în comun a 
proiectului de interes public local și național „Finala Selecției Naționale pentru 

Eurovision Song Contest 2020" 
 
 

               Analizând proiectul de hotărâre am constatat că este întocmit cu 
respectarea prevederilor legale, astfel:                                                                                       
             - art. 129, alin. (2), lit. e) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ 
care prevede atribuţia privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi 
extern a consiliului local și alin. (9), lit. a) care 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; 
    - art. 129, alin. (2), lit. d) din OUG 57/2019 care prevede  atribuţia 
privind gestionarea serviciilor de interes local și alin. (7), lit. d) care prevede că 
în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigură, 
potrivit competenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea 
serviciilor publice de interes local privind cultura;  
           - art. 10, alin. (5) din Anexa la H.C.L.M. Buzău nr. 196/2013 pentru 
înființarea Centrului Cultural  ˝Alexandru Marghiloman˝ Buzău care prevede că, 
Compartimentul organizare activităţi cultural-educative este subordonat 
directorului şi are și următoarele atribuţii:  
- organizarea de manifestări culturale (concerte, festivaluri, spectacole) ;  
- relaţii cu publicul - colaborări artistice - relaţia cu mass-media - difuzarea de 
filme artistice şi documentare.  
          Prin adresa înregistrată la Primăria municipiului Buzău  
nr.9021/22.01.2020, Societatea Română de Televiziune ne-a comunicat că, la 
data de 20.01.2020, Comitetul Director a aprobat încheierea unui acord de 
parteneriat cu Primăria municipiului Buzău, în vederea organizării Finalei 
Selecției Naționale pentru Eurovision Song Contest 2020. 
 
 
 



La această adresă a fost atașat si devizul de cheltuieli, care este 
următorul:   

Descriere Suma mii lei 
I. Cheltuieli materiale (elemente decor, costume, recuzita 
consumabila, etc) 120,00 
II. Onorarii (juriu, prezentatori, scenarist, notar, regizor, 
scenograf, compozitii, artisti, recitaluri, dansatori, coregrafi, 
concept grafic, etc) 277,90 
III. Prestări servicii (scenotehnică, echipament tehnic, 
televoting, ședinte foto, machiaj, coafură, stilist, etc.) 410,60 

IV. Cheltuieli deplasare (cazare, transport, etc) 137,20 
V. Alte cheltuieli (asigurări, altele neprevăzute, etc.) 10,30 
TOTAL 956,00 

De asemenea, conform adresei nr. 26/06.02.2020 emisă de Centrul 
Cultural ˝Alexandru Marghiloman˝ Buzău, a fost  solicitată și suma de 194 mii lei 
pentru organizarea și promovarea Finalei Selecției Naționale pentru Eurovision 
Song Contest 2020. 
 

Devizul pentru organizarea si promovarea evenimentului este următorul: 
Descriere Suma mii lei 

I. Achiziționare de drapaj 24,00 
II. Serviciu de alpinism 18,00 
III. Montat /demontat drapaj 48,00 
IV. Montat/demontat covor sală și scenă 12,00 

V. Închiriat scaune 17,00 
VI. Servicii de mentenanță și curățenie 29,80 
VII. Afișe, stegulețe, bannere, invitații 10,30 
VIII. Servicii publicitate, filmare, lipit afișe, foto, machetare și 
monitorizare online  34,90 
TOTAL 194,00 

Sumele se alocă în bugetul Municipiului Buzău pe anul 2020, la capitolul 
67 Cultură, recreere și religie, de la articolul bugetar 51 – transferuri, pentru 
Centrul Cultural  ˝Alexandru Marghiloman˝ Buzău. 

Ca urmare a celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de 
hotărâre și propunem adoptarea lui în forma prezentată de către inițiator. 
 

Serviciul Juridic si Contencios Administrativ, 
Viorel Dima 

 
 

Director Executiv, 
Laurențiu Vasile 


