
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

PROCES VERBAL
incheiat in gedinla ordinari a

Consiliului Judelean Buzdu
din data de 22 martie 2018

Lucr;rile gedinlei sunt conduse de domnul petre - Emanoil Neagu
-Presedinte al Consiliului ludelean Buz;u.

La gedint; particip;: Vicepresedin!ii Consiliului Judetean Buzdu domnul
Petre Adrian - Robert gi domnul Lungu Romeo; consilierii judeteni: Alexandrescu
Gabriel, Babiuc Emilia, Baciu Gabriel paul, Burada petre, Birld Marian, Bogdan
Ion, Bugcu Alexandru, Carpen Claudiu, Cristescu Mihal, Calot; Georgian, Florescu
Raul-Ioan, Enescu Liviu - Adrian, Ghiveciu Adrian-Iulian, Gubandru Aurel, Holban
Corina-l.4onica, MEntoiu Ion, Mocanu Viorel, popescu D, Ion, R6nja paul-Eugen,
Rotaru Eduard, Volnea Nicolae, Zoican Adrian, Nedelcu Grigore, NicoarE Silviu,
Nicoare Iulian, Vieru Mariana - Eliza.

Absenli motivali: Pricop Karmencita, lvlSrScine Nicolae 9i pitig Cornel.

La lucrSrile gedinlei mai particip;r doamna Oprea [4irela - director
executiv- Direclia juridicd 9i administra!ie publlc;, domnul Lungu lvlarius -
director executiv adjunct - Direclia economic;.

De asemenea, la lucr5rile gedintei sunt prezenli reprezentanli ai presei,
radiourilor gi posturilor locale de televiziune.

Consilierii judeleni au fost convoca!i in gedin!5 ordinari in baza Dispoziliei
Presedintelui Consiliului Judelean BuzEu nr, 51 din 15 martie 2018.

Lucrdrile gedinlei sunt deschise de domnul petre - Emanoil Neagu -
Pregedinte al Consiliului Judelean care a spus:

- Bund d imineala,
Prin Dispozilia nr, 51 din 15 martie 2018, am convocat ast5zi, 22 martie

a.c., Consiliul ludetean BuzEu in SedlnIS ordinarS.

La gedinlE sunt prezenli 29 de consilieri judeleni.

Lipsesc motivat 3 consilieri jude!eni.



9edinla este legal constituit;9i i9i poate desfSgura lucr5rile.

VE supun aprobSrii prin vot, procesele-verbale ale gedinlelor ordinarE din
data de 16 februarie si extraordinarE din data de 6 mariie 2OlS ale Consiliului
Judelean BuzEu, care au fost aflsate pe site-ul propriu. a

Nu au fost observalii. Supuse la vot, procesele verbale au fost aprobate cu
29 de voturi ,,pentru",

Pentru gedinla de ast5zi, vE supun aprobirii urm6toarea ordine de zi:

I. PROIECTE DE HOTARARE PRIVIND:

1. Aprobarea utiliz5rii in anul 201B a excedentului anual al bugetului
propriu al ludelului BuzSu rezultat la incheierea exercitiului bugetar la 31
decembrie 2017 - formh actualizatS 1;

2. Rectificarea a II-a a bugetului propriu al Judelului Buzdu pe anul 201B;

3. Rectificarea I a bugetului de veniturl 9i cheltuieli pe anul 201B al
Centrului 9colar de Educalie IncluzivS Rm. Sdrat;

4. Rectificarea I a bugetului de venituri gi cheltuieli pe anul 2O1B al
Teatrului,,George Ciprian" Buz;u;

5. Aprobarea participErli Consiliului Judelean Buz;u in calitate de partener
- cofinanlator al unor activit5ti dedicate sSrb6torii Centenarului l4arii Uniri;

6. Aprobarea aloc;rii de la bugetul propriu al Judeiului Buz5u pe anul 2018
a unor sume aferente organiz;rii 9i desfdsurSrii fazei nafionale a Olimpiadei de
Limba FrancezS 9i a Olimpiadei de Tehnologii precum 9i a concursului gcolar
judetean,,Cupa Nehoiului";

7. Aprobarea solicitirii de trecere din proprietatea public6 a munlcipiului
Rm. SErat in proprietatea publicd a Judelului BuzEu gi administrarea Direcliei
Generale de Asisten!5 SocialS 9i Proteclia Copilului BuzEu a unor bunuri imobile;

8. Darea in administrarea Consiliului local al comunei Ghergheasa a unor
suprafele de teren din DJ 203A, situate in intravilanul comunei chergheasa;

9, Darea in administrarea Consiliului local al comunei SEhEteni a unei
suprafele de teren din DJ 103R, situat5 in intravilanul comunei SEhdteni;

10. Darea in administrarea Consiliului local al comunei Vernegti a unor
suprafete de teren din DJ 205 si din Dl 100H, situate in intravilanul comunei
VerneFti;



11, Aprobarea solicit5rii Consiliului Judelean Buz;u c5tre OMV petrom SA
pentru atribuirea in folosin!5 gratuit5 a unei suprafeie de teren de 2OO mp din
terenul aferent Minei de Petrol, activ aflat in patrimoniul societ;lii;

12. Actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile din Inventarul
bunurilor care aparlin domeniului publlc al judetului BuzAu;

13. Completarea poziliei nr, 84 din Inventarul bunurilor care aparlin
domeniului public al Judetului BuzSu;

14. Modificarea Hotdreril Consiliului Jude[ean BuzSu nr. 2AB/27.7t.2Ot7
pentru aprobarea Studiului de fezabilitate 5i a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investilii: ,,Construire salS multifunctionalS cu gradene gi
funcliuni conexe pentru persoanele cu dizabilit5li,, - municipiul BuzIu, sti.
Horticolei, nr,56, cu finanlare prin programul nalional de construclii de interes
public sau social, derulat de Compania National; de Investilii C.N.l.-S.A;

15. Aprobarea Studiului de Fezabilitate Si a indicatorilor tehnico-economici
pentru proiectul ,,Extinderea gi dotarea Unifitii de primiri Urgenle a Spitalului
ludetean de Urgentd Buzeu" promovat de Unitatea Administrativ Teritoriald
Judelul Buzdu in cadrul Programului Operalional Regional 2014-2020, Axa
prioritar; 8, Prioritatea de investifii 8.1, Obiectivul Specific 9.2, Operaliunea B -
U nitSli de prlmiri urgenie;

16. Aprobarea modific;rii nivelului unor posturi vacante de medici din
statul de funcfii al Spitalului Judelean de UrgenfS Buziu;

17. Aprobarea modificErii nivelului unor posturi din statul de funcfii al
Direcliei Generale de Asisten!5 Social; Si proteclia Copilului BuzEu;

18. Aprobarea organigramei, statului de funclii 9i Regulamentului de
organizare 9i funciionare ale Teatrului ,,George Ciprian,, Buziu - forme
actua lizate;

19. Aprobarea Planului de colaborare intre Consiliul Judetean Buzdu si
Inspectoratului de landarmi ludeiean BuzEu;

20. Aprobarea unui Protocol de colaborare intre Consiliul Judetean BuzEu si
Societatea Nalional; de Cruce Rogie din Romenia - Filiala Buz;u;

21. Aprobarea participErii Consiliului ludelean BuzEu, in parteneriat cu
Liceul Pedagogic .,Spiru Haret" Buzdu la derularea proiectului de s;rb5torlre a
180 ani de la infiinlarea institutiei buzoiene de inVEISm6nt preuniversitar;

22. Aprobarea partlcipErii UnltSlii Ad m in istrativ-Te rito ria le Judelul BuzEu,
prin Consiliul Judelean Buzdu, in calitate de membru asociat, la Asociatia,,Grupul
de Actiune LocalS Sus Remnicul";
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23. Aprobarea promov5rii de c6tre Direclia GeneralE de Asistent5 Social5 si
Protectia Copilului Buzdu a proiectulul ,,CasE nouE in drumul spre casd,, in cadrul
POR 2014-2020, Axa prioritarE 8 ,,Dezvoltarea infrastructurii de sEn;tate si
sociale" Prioritatea de investitii 8.1;

24. Stabilirea unui mandat special reprezentantului lude!ului BuzEu in
Adunarea General6 a Actionarilor la Societatea ,,Compania de ApE,,SA Buz;u;

25, Primirea de noi membri si modificarea Actului Constitutiv $l Statutului
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitard ,,BuzEu 2OOg,, la care ludetul BuzEu
este membru asociaU

26. Aprobarea bugetului Si contului de profit Si pierderi la Societatea
,,Domenii Prest Serv" SRL Buz;u;

27. Aprobarea documentelor aferente procedurii de selectie a membrilor
Consiliului de Adminlstralie la Societatea ,,Domenii prest Serv,,SRL BuzEu;

28. Constituirea Comisiei speciale de monitorizare si evaluare a furniz5rii
serviciilor sociale specializate de c6tre Direclia GeneralE de Asisteni6 Social; si
Proteclia Copilului Buziu;

29. Aprobarea atribuirii licenlei de traseu pentru traseul judetean cod 051,
Buz;u Autogara XXL-LopXtari, operatorului de transport RIZEA itc SNC;

30. Acordarea titlului de ,,Cet;lean de onoare al judelului BuzEu,,domnului
Jean Pierre Van Der Meiren (Belgia).

II. RAPOARTE, NOTE, INFORMiRI

1. Raport privlnd utilizarea subven!iilor pentru activit;ti de asisten!;
social;, acordate in baza Legii nr. 34/7gga de Consiliul Judegean BuzSu
asocialiilor Si fundaliilor rom6ne cu personalitate juridicS, care infiinteaz; si
administreaz; unitSli de asistenlS socialS in judelul BuzEu, in anul 2017; 

'

2, Raport de activitate al Presedintelui Consiliului Judeiean Buz;u pe anul
2077 ;

3. Raport privind activitatea autoritElii publice judeiene in anul 2017;

.. 4. Raport privind situafia gestion;rii bunurilor din proprietatea Judetului
BuzSu in anul 20 17;

5. NotS privind pl6ngerea preatabilS formulati de c6tre SC VOICILA
MAGAZIN [4IXT SNC impotriva Hot;rArii Consitiului Judelean Buzeu nr.47 din
16.02.2078;
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6. Declaralia Consiliului Judetean BuzSu de susiinere a demersurilor
unitS[ilor administrativ - teritorlale din Republica Moldova pentru afirmarea
aspiratiilor de reintregire nalional5.

Suplimentar, vd propun proiectul de hotSrare privind imputernicirea
Presedintelui Consiliului Judetean BuzEu de a semna, in numele si pentru Judelul
Buz;u, Acordul de cooperare cu Comunitatea Autonomb din La Rioja, Spania,
proiect ce a fost prezentat in Comisia de buget 9i Comisia administratie public5.

Supun aprob6rii ordinea de zi astfel completat6:

SupusE la vot ordinea de zi a fost aprobat5 cu 29 de voturi .,pentru,,.

Domnul Petre - Emanoil Neagu! - inainte de a incepe vreau sd vE
propun ca proiectul de hotSrare privind acordarea titlului de ,,CetEtean de onoare
al judelului Buz5u" domnului lean pierre Van Der l4eiren (Belgia) sE il l5s5m la
sf6rgit.

Plenul Consiliului judelean Buz;u a fost de acord cu propunerea domnului
Pregedinte Petre - Emanoil Neagu.

1. V; supun la vot proiectul de hot5r6re privind aprobarea utilizdrii in anul
2018 a excedentului anual al bugetului propriu al Judelului BuzEu rezultat la
incheierea exerciliului bugetar la 31 decembrie 2017 - form6 actualizat5 1.

Nu au fost intervenlii. Proiectul de hot5r6re, supus la vot a fost aprobat cu
29 voturi ,,pentru". 

*

2. VE supun votului proiectul
bugetului propriu al Judelului Buz;u

Nu au fost interventii. Proiectul
29 voturi ,,pentru".

de hot5rere privind rectificarea a II-a a
pe anul 2018.

de hotdrare, supus la vot a fost aprobat cu

3. Supun la vot proiectul de
venituri si cheltuieli pe anul 2018
SErat

hotdrere privlnd rectificarea I a
al Centrului Scolar de Educatie

bugetuiui de
Incluziv; Rm.



Nu au fost intervenlii. Proiectul de hot5rAre, supus la vot a fost aprobat cu
28 voturi ,,pentru",

(doamna Vieru Eliza nu a participat la vot fiind sub incidenta art. 46 alin. 1
coroborat cu art. 98 dln Legea 215/2007).

4. Supun votului proiectul de hotSrere privind rectificarea I a bugetului de
venituri 9i cheltuieli pe anul 2018 al Teatrului ,,George Ciprian,,BuzEu.

Nu au fost intervenlii. Proiectul de hot;rare, supus la vot a fost aprobat cu
29 voturi ,,pentru",

S. V5 supun la vot proiectul de hot;16re privind aprobarea participErii
Consiliului Judelean BuzEu in calitate de partener - cofinanlator al unor activit6ti
dedicate sdrbEtorii Centenarului lvlarii Uniri,

Nu au fost intervenlii. Proiectul de hot5r6re, supus la vot a fost aprobat cu
29 voturi ,,pentru",

6. Supun la vot proiectul de hot;rAre privind aprobarea aloc6rii de la bugetul
propriu al ludelului Buzdu pe anul 2018 a unoT sume aferente oroanizdrii si
desfdgur5rii fazei nalionale a Olimpiadei de Limba Francez6 9i a Oliirpiadei de
Tehnologil precum 9i a concursului Fcolar judetean ,,Cupa Nehoiului,,.

Nu au fost interventii. Proiectul de hotdr6re, supus la vot a fost aprobat cu
29 voturi ,,pentru".

7. VE supun votului proiectul de hot;rare prlvind aprobarea so icit;rii de
trecere din proprietatea public; a municipiului Rm. SArat in proprietatea publicE a
ludelului BuzEu si administrarea Directiei Generale de Asistent5 SocialE si
Proteclia Copilului BuzSu a unor bunuri imobile,

Nu au fost interventii. Proiectul de hot5rere, supus la vot a fost aprobat cu
29 voturi ,,pentru". 

*



8. Supun la vot proiectul de hotSrere privind darea in administrarea
Consiliului local al comunei Ghergheasa a unor suprafele de teren din DJ 2034,
situate in intravilanul comunei Ghergheasa.

Nu au fost intervenlii. Proiectul de hot5r6re, supus la vot a fost aprobat cu
29 voturi ,,pentru". 

r(

9. Supun la vot proiectul de hot516re privind darea in administrarea
Consillului local al comunei SEh5teni a unei suprafele de teren din DJ 103R,
situatS in intravilanul comunei SEhiteni.

Nu au fost intervenlii, Proiectul de hot5r6re, supus la vot a fost aprobat cu
29 voturi ,,pentru". 

)*

10. Supun la vot prolectul de hotErAre privind darea in administrarea
Consiliului local al comunei Vernegti a unor suprafele de teren din DJ 205 si dln
DJ 100H, situate in intravilanul comunei Vernegti.

Nu au fost intervenlii. Proiectul de hotEr6re, supus la vot a fost aprobat cu
29 voturi ,,pentru".

11. Supun votului proiectul de hot5rere privind aprobarea
Consiliului ludetean Buzdu c6tre OI\4V Petrom SA pentru atribuirea 1n
gratuit; a unei suprafete de teren de 2OO mp din terenul aferent Minei

solicitSrii
folosin!;

de Petrol,
activ aflat in patrimoniui societdtii,

Nu au fost intervenlii. Proiectul de hot5rAre, supus la
29 voturi ,,pentru".

vot a fost aprobat cu

vot a fost aprobat cu

12.V; supun votu ui proiectul de hoUrare privind actualizarea valoriior de
inventar ale unoT bunuri imobile din Inventarul bunurilor care aparlin domeniulul
pub ic al judelului Buz6u,

Nu au fost intervenlii. Proiectul de
29 voturi ,,pentru".

hot5r5re, supus la
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13. Supun votu ui proiectu de
din Inventarul bunurilor care aparlin

Nu au fost interven(ii. Proiectul
29 voturi ,,pentru".

hotSrAre privind completarea pozitiei nr.84
domeniului public al ludelului Buzbu.

de hourere, supus la vot a fost aprobat cu

14. Supun la vot proiectul de hot5rare privind modiflcarea HotErarii
Consiliului ludelean BuzAu nr. 2BB/27.1,7.2Ot7 pentru aprobarea Studiului de
fezabilitate gi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investi!ii:
,,Construire salS multifunclionalS cu gradene 9i funcliuni conexe pentru
persoanele cu dizabilit5ti" - municipiul Buz5u, str. Horticolei, nr.56, cu finanlare
prin Programul national de constructii de interes public sau social, derulat de
Compania Nalionali de lnvestilii C.N.I.-S.A.

Nu au fost intervenlii. Proiectul de hotSr6re, supus la vot a fost aprobat cu
29 voturi ,,pentru", 

*

15. V; supun votului proiectul de hotdrere privind aprobarea Studiului de
Fezabilitate 9i a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Extinderea gi
dotarea Unitdfii de Primiri lJrgente a Spitalului Judelean de Urgente Buzeu,,
promovat de Unltatea Administrativ TeritorialS Judelul BuzEu in cadrul
Programului Opera!ional Regional 2014-2020, Axa prioritar; B, prloritatea de
investitii 8,1, Obiectivul Speclfic 8.2, Operaliunea B - UnitEti de primiri urgenle.

Nu au fost intervenlii. Proiectul de hot5r6re, supus la vot a fost aprobat cu
29 voturi ,,pentru", 

x

16, Supun votului proiectul de hotE16re
nivelului unor posturi vacante de medici din
ludelean de Urgen!; Buz;u.

Nu au fost intervenlii. Proiectul de hot5r6re,
2B voturl ,,pentru",

(domnul Zoican Adrian nu a padicipat la vot
1 coroborat cu art. 98 din Legea 215/20Ot).

privind aprobarea modificSrii
statul de funclii al Spitalului

supus la vot a fost aprobat cu

fiind sub incidenta art.46 alin,



17. Supun la vot proiectul de hotS16re privind aprobarea modificdrii nivelului
unor posturi din statul de funclii al Direcuei Generale de Asistent5 Social; si
Proteclia Copilului Buz; u.

Nu au fost interventii. Proiectul de hotdr6re, supus la vot a fost aprobat cu
2B voturi ,.pentru".

(domnul Rotaru Eduard nu a participat la vot fiind sub incidenla art. 46 alin.
1 coroborat cu art. 98 din Legea 215/2O0t).

18. Vd supun la vot proiectul de hot5rere privind aprobarea organigramei,
statului de funclii si Regulamentului de organizare ti functionare aie Teatrului
.,George Ciprian" Buz;u - forme actualizate.

Nu au fost intervenlii. Proiectul de hot5r6re, supus la vot a fost aprobat cu
29 voturi ,,pentru",

19. V5 supun a vot proiectul de hot5rere privind
colaborare intre Consiliul Judelean Buzbu gi Inspectoratului
BuzE u.

Nu au fost intervenlii. Proiectul de hot5r6re, supus
29 voturi ,,pentru".

Nu au fost interventii, Proiectul
29 voturi ,,pentru".

2O,Supun la vot proiectul de hot516re privind aprobarea unui protocol de
colaborare intre Consiliul ludelean Buzdu 9i Societatea NationalE de Cruce Rogie
din Romania - Filiala Buz5u.

aprobarea Pla nu lu i de
de landa rmi ludetean

la vot a fost aprobat cu

de hotSrere, supus la vot a fost aprobat cu

21. Supun votului proiectul de hotd16re privind aprobarea participErii
Consiliului Judelean BuzEu, in parteneriat cu Liceul pedagogic ,,Spiru Haret,,
Buzdu la derularea proiectului de sErb5torire a 1BO ani de lalnfiingarea instituliei
buzoiene de invS!; mAnt preuniversitar.



^^ Nu au fost intervenlii. proiectul de hot5rSre, supus la vot a fost aprobat cu
29 voturi ,,pentru".

.?2. Ue supun votului proiectul de hot616re privind aprobarea participErii
UnitSlii Ad ministrativ-Teritoriale Judetul BuzEu, prin Consiliui Judefean Buzdu, in
calitate de membru asociat, la Asocialia ,,crupul de Aciiune LocalE Sus
R6mnicul".

Nu au fost intervenlii. Proiectul de hot5r6re, supus la vot a fost aprobat cu
29 voturi ,,pentru", 

,i.

. 23. Supun votului proiectul de hotd16re privind aprobarea promovdrii decitre Directia ceneralS de AsistentS SocialE ti proteciia Copiiului BuzEu a
proiectului ,,Cas5 nouE in drumul spre cas;,,in cadrul pOR 2014_2020, Axaprioritar; B ,,Dezvoltarea infrastructurii de sin;tate 9i sociale,, prioritatea de
investitll 8.1.

Nu au fost intervenlii, Proiectul de hotdr6re, supus la vot a fost aprobat cu
28 voturi ,,pentru".

(domnul Rotaru Eduard nu a participat la vot fiind sub incidenla art. 46 alin.
1 coroborat cu art. 98 din Legea 215/2OOt).

24. Supun la vot proiectul de hot616re privind Stabilirea unui mandat special
reprezentantului Judetului BuzEu in Adunarea GeneralE a Actionarilor la
Societatea,.Compania de Ap;" SA Buz5u.

Nu au fost interventii. Proiectul de hotarare, supus la vot a fost aprobat cu
22 voturi ,,pentru" 9i 7 ,,ablineri" - Zoican Adrian, Babiuc Emilia, Florescu Raul,
Calot5 Georgian, Carpen Claudiu, Nedelcu Grigore, Enescu Liviu - Adrian.

25. VE supun votulul proiectul de hot;r6re privind primirea de noi membri simodificarea Actului Constitutiv Si Statutului Asocialiei de Dezvoltare
Intercomunitar; ,,Buzdu 2008" la care Judeful Buz6u este membru asociat.

-- Nu au fost intervenlii. proiectul de hot5r6re, supus la vot a fost aprobat cu
29 voturi ,,pentru".
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26. Supun votului proiectul de hot;rAre privind aprobarea bugetului 9i
contului de profit gi pierderi la Societatea ,,Domenii prest Serv,, SRL Buz5u.

Nu au fost interventii. Proiectul de hot5r6re, supus la vot a fost aprobat cu
22 voturi ,,pentru" Si 7 voturi ,,impotrivi" - Zoican Adrlan, Babiuc Emilia, Florescu
Raul, Calot6 Georgian, Carpen Claudiu, Nedelcu Grigore, Enescu Liviu - Adrian.

27. Supun la vot proiectul de hotd16re privind aprobarea documentelor
aferente procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie la
Societatea .,Domenii Prest Serv" SRL Buzeu.

Nu au fost intervenlii. Proiectul de hot5rSre, supus la vot a fost aprobat cu
22 voturi ,,pentru" 9i 7 voturi ,,impotriv6" - Zoican Adrian, Babiuc Emilia, Florescu
Raul, Calot; Georgian, Carpen Claudiu, Nedelcu Grigore, Enescu Liviu - Adrian.

28. La proiectul de hotSrAre privind cons tuirea Comisiei speciale de
monitorizare si evaluare a furnizErii serviciilor sociale specializate de c;tre
Direclia GeneralS de Asisten!5 SocialS Fi protec!ia Copilului Buz5u, rog liderii
grupurilor de consilieri sE fac; propuneri,

Grupul PSD propune pe domnul vicepre$edinte petre Adrian 9i pe domnul
BirlS Marian.

Doamna Babiuc Emilia: - Grupul pNL propune pe domnul Florescu Raul.

De asemenea, vE rog sE fili de acord cu exercitarea votului deschis.

Plenul Consiliului judelean Buzdu a fost de acord cu exercitarea votului
desch is,

Supun la vot proiectul de hotSrAre cu propunerile formulate,

Nu au fost intervenlii. Proiectul de hotdr6re, supus la vot a fost aprobat cu
28 voturi ,,pentru",

(domnul Rotaru Eduard nu a partlcipat la vot fiind sub incidenla art. 46 alin,
1 coroborat cu art. 98 din Legea 2I5/2OO7).

29. V; supun la vot proiectul de hotSrAre privind aprobarea atributrii icenlei
de traseu pentru traseul judetean cod 051, BuzEu Autogara XXL Lop;tari,
operatoruiui de transport RIZEA RG SNC.
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Nu au fost intervenlii. Proiectul de hot5r6re, supus la vot a fost aprobat cu
28 voturi ,,pentru".

(domnul BirlS lvlarian nu a participat la vot fiind sub incidenla art. 46 alin, 1
coroborat cu art. 98 din Legea 275/2OOl).

30. Supun la vot proiectul de hot;rere privind imputernicirea preredintelui
Consiliului Judefean Buziu de a semna, in numele 9l pentru Judelul Buzdu,
Acordul de coopeTare cu Comunitatea Autonom6 din La Rioja, Spania.

Nu au fost interventii. Proiectul de hotdrare, supus la vot a fost aprobat cu
29 voturi ,,pentru".

La punctul al U-lea al ordinii de zi,
1. V; supun insusirii Raportul privind utilizarea subvenliilor pentru

activitSti de asistenlS socialS, acordate in baza Legii nr.34/lggg de Consiliul
Judelean Buzdu asociaiiilor 9i fundaliilor rom6ne cu personalitate jurldic5, care
infiinieaz6 9i administreazE unit;!i de aststeni; socialS in judetul Buziu, in anul
2077 .

Nu au fost intervenlii. Raportul, supus la vot a fost aprobat cu 29 voturi
,,pentru". 

*

2, Supun insugiril Raportul de activitate al presedintelui Consiliului Judelean
Buz5u pe anul 2017.

Nu au fost interventii. Raportul, supus la vot a fost aprobat cu 29 voturi
,,Pentru".

^ 3. V5 supun insu$irii Raport privind activitatea autoritSlii publice judeiene
tn anul 201l.

Nu au fost intervenlii. Raportul, supus la vot a fost aprobat cu 29 voturi

*

4. VE supun insugirli Raport privind situalia gestiondrii bunurilor din
proprietatea Judefului BuzSu in anul 2017.

Nu au fost intervenlii. Raportul, supus la vot a fost aprobat cu 29 voturi
,, Pentru".
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5. Prin plangerea formulatE de SC VOICILA MAGAZIN MIXT SNC s_a
solicitat revocarea HotSrarii Consiliului Judelean nr,47/2OtB prin care ADI ATRAS
Rm. SErat a primit aviz favorabil pentru emiterea licen[elor de traseu Rm. S;rat
- 14urgeSti 9i Rm. SSrat - Rubla. VE supun votului menlinerea Hot;rerii
Consiliului Judelean Buzdu ff.47/ZOIB gi in consecinf; respingerea pl6ngerii
p rea la b ile.

Decizia de menllnere a Hot5rarii Consiliului Judelean Buzeu ff.47/2OlB, a
intrunit 21 de voturl "pentru".

Domnii/doamnele consilieri judeteni Zoican Adrian, Babiuc Emilia, Florescu
Raul, Calot5 Georgian, Carpen Claudiu, Nedelcu Grigore, Enescu Liviu - Adrian
nu au participat la vot.

(domnul BirlS Marian nu a participat la vot fiind sub incidenla art. 46 alin. 1
coroborat cu art, 98 din Legea 275/20Ot).

_ 6: Acumt dragi colegi, vd rog sE imi permiteli sd dau citire Declaraliei
Consiliului Judeiean BuzEu de susiinere a demersurilor unitdlilor administrativ -
teritoriale din Republica Moldova pentru afirmarea aspiraliilor de reintregire
nalionalS urmend ca in acest plen, declaralia sE fie semnat5 de toti consilierii
judeteni preTenli.

DECLARATIE
DE SUSTINERE A DEMERSURILOR UAT-URI DIN REPUBLICA MOLDOVA

PENTRU AFIRMAREA ASPITATIILOR DE REiNTREGIRE NATIONALA

Lu6nd in considerare principiul egalit;tii intre popoare 9i a dreptului
acestora la autodeterminare, astfel cum este stipulat in articolul B al Actului
final de la Helsinki care prevede cE ,,toate popoarele au mereu dreptul la, in
deplind libertate sE igi hotSrascS, c6nd gi dacS doresc, statutul politic intern si
extern, f;r; ingerinle exterioare 9i si i9i urm6reasc6 dupE propria voie
dezvoltarea politic;, economicS, soclalS 9i cultural5,,.

Salutend Rezolulia Parlamentului European din 17 aprilie 2Ol4 care
subliniazd c5 in conformitate cu articolul 49 din Tratatul privind Uniunea
EuropeanS, ceorgia, MOLDOVA, Ucraina - la fel ca orice stat european, au
perspective europene 9i pot cere si devini membre ale Uniunii, cu condilia sE
adere la principiile democraliei, sE respecte libertSlile fundamentale, drepturile
omului, drepturile minoritSlilor si s5 garanteze statul de drept.
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Sustin6nd in continuare Deciara!ia parlamentulul Rom6niei din 24 iunie
1991 prin care se solicit5 tuturor factorilor de decizie de a actiona in vederea
implinirii nEzuinlelor legitime din teritoriile romenegti, anexate cu forfa prin
Pactul Ribbentrop [4olotov.

RecunoscAnd legEturile istorice, lingvistice, culturale si religioase ale
tuturor romenilor din Romania cu romanii din Republica I\4odova,i in respectul
principiilor dreptului internalional si european,

CONSILIUL JUDETEAN BUZiU

I9r expnma sotidaritatea 5i suslinerea fErd rezerve a demersurilor Unitdlilor
Administrativ-Teritoriale din Republica 14oldova gi Rom6nia pentru afirmarea
aspiraliilor de reintregire naliona 15;

i9i exprimi, in numele cetdlenilor Judeiului BuzEu, disponibilitatea total;
de ajutor al fralilor romani de peste prut pentru dezvoltare economic6 si social;
9i pentru perpetuarea valorilor spirituale rom6negti;

in anul sErbEtoririi Centenarului lvlarii Uniri, impreunE cu fra!ii nogtri din
Republica Moldova, intr-un singur glas gi dintr-o singurE inimd sE rostim

TRAIASCA RoMANIA MARE!

Domnul Petre - Emanoil Neagu: - Cu emolie 9l cu piogenie il rog pe
p;rintele l4ilea sE ne spunS cateva cuvinte. p5rintele t'.,titea in afir5 cE estE un
misionar in judelul Buz;u gi in Rom6nia, face multe acte de caritate gi ar trebui
sE inv5!5m cu tolii din bun;tatea lui, d6nsul practic este firul gi leg5tura rogie a
Romaniei cu Basara bia.

Domnul Milea Mihail: - I\4a re este Dumnezeu, dragii mei. Tr6iesc o emolie
deosebit; ast5zi aici la BuzEu prin aceastS declaralie solemnE de unire tu
Basarabia,

SEpt;mena trecutS, cu binecuventarea Arhiepiscopului Ciprian al Buz;ului
Si Vrancei, am fost la Soroca pe data de 13 martje cend s-au implinit 1OO de ani
de cAnd Soroca, aldturi de alte localitSli din Republica Moldova, au cerut insistent
unirea cu patria mam;. Astdzi s-a implinit acest vis in judelul BuzEu sE fie solidar
cu aceast5 mare unire pe care to[i ne-o dorim.
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Biserica intotdeauna a fost prezent; in istoria neamului rom6nesc de aceea
eu sunt astEzi aici impreund cu dumneavoastrd ca semn de preluire, de
binecuvantare. Basarabia este pdmant Tom6nesc, este a noastr; gi trebuie sd
vin; acum acas5, in aceastE grEdinE a N4aicii Domnului.

PentTu acest gest minunat vTeau sd ofer asuzi pregedintelui Consiliului
ludelean domnului Petre - Emanoil Neagu, o icoand cu Maica Domnului gi sE vd
mullumesc dumneavoastra buzoienilor pentru toate gesturi e umanitare gi
culturale pe care le-ali fEcut pentru Soroca.

Trdiasc5 Unirea ce [4are gi Sfent; pentru c; Dumnezeu doregte Unirea,
oricat s-ar opune forlele streine oculte, Unirea se face pentru cE asta este voinla
lui Du m nezeu.

SEptEm6na viitoare Consiliul Judelean va fi gazda unui simpozion cultural.
La acest eveniment istoric eu voi aduce o carte, o premier; inedit; numit;
,,Abecedarul marii Uniri" pe care o voi lansa la Consi iul Judetean care de fiecare
datE este gazdE bund pentru orice activitate cultura 5, spiritualS,

SSrb5torl cu bine.

Domnul Petre - Emanoil Neagui - V; mullumim.

Acum uTmeaz5 un alt moment emolionant. Aicl chlar in dreapta mea sunt
nigte oamnei dezlnteresali la o anumit5 vTeme, caTe au f;cut mult binejude[ului
Buz5u 9i nu numai judelu ui Buz;u. Sunt oameni caTe au cTezut in ceva, care au
crezut in noi gi ne-au intins dezin[eresa!i o mdna de ajutor. Ne au invSlat sE fim
mai buni, ne-au invSlat sE credem in noi. Imi aduc aminte cu mare drag de o
doamni minionE profesoard de limba Si literatura francezS, este vorba de
doamna Pietr5reanu Adrlana aici de fa!5, cu entuziasmul domniei ei, impreund
cu cineva care ne privegte de sus, solul domniei ei, erau anii imediat dupE
intunericu comunist Si care prin relaliile pe care le avea la acea vreme, ne-a
intins o m6nE de ajutor. La acea vreme s-a f5cut prima infr;lire intre o localitate
din municipiul BuzEu gi o localitate dintr-o !arE unde democra[ia domnea de
foarte multS vreme, din Belgia din regiunea F andra de est.

Cu aceast5 ocazie un domn lean Pierre, care la acea vreme era viceprimar,
a avut primul contact cu noi buzoienii. Eu practic mE bucur gi chiar sunt fericit
pentru cd am reugit sE trSiesc Si momentele acelea de atunci gi pe acestea de
acum. La acea vreme s-au pus bazele co abor;rii intre Direclia sanitar; de a
acea vreme gi SpitaLul Judelean, il privesc cu mare drag pe domnu lvlarin,
prezent in sald, care a fost imp icat in aceast5 poveste. Atunci sute de cadre
medicale, asistente, medici au fost a specializare la Spitaiul din Flandra de Est.

USor, ugor am inv5tat 9i noi ce este democratia, am intrat in perioada de
preaderare in Uniunea EuropeanS, gi cu ajutorul domnului .lean pierre gi a
doamnei Pietr5reanu gl cu un grup de consilieri judeleni Si primarl am f5cut un
periplu prin Uniunea EuropeanE incep6nd de la Budapesta 9i p6nd in oratu natal
al domnu lu i Jean Pierre,
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Atunci am inv6gat ce inseamnd administralia moderni, obiceiuri, economia
de pia!5, dar cel mai impoftant s-au realizat primele reabilitdri ale secliilor
exterioare la Spitalul G,arlagi care s-au f;cut cu ajutorul belgienilor.

De-a lungul anilor s-au str6ns mai mult de 2 milioane de euTo pe care
domniile lor le-au investit in sinStatea din judegul Buz5u, $i a ap;rut o chestie
nouS pentru noi caTe eTam invitragi doar cu Crucea Rogie, a apErut Crucea Alb -
Ga lbe n5.

Cei care s-au ocupat, cei care lucreazi la Crucea Alb - Galben5 au
demonstrat cE dacE vrei se poate, dacE egti ambilios 9i de buni - credin!; nimic
nu este imposibil. Cu ajutorul celor din Flandra usor, ugor Crucea Alb - Galbend a
devenit o institulie importantd pentru oameni care au nevoie de ingrijiri medicale
la domiciliu, sunt oameni care nu au posibilitatea s; se deplaseze, sunt oameni
care nu au posibilitatea materialS sd meargd la anumite institutii medicale etc.

La un moment dat acest proiect s-a incheiat Si iar trebuie si-i mullumim
domnului lean Pierre gi doamnelor de la Crucea Alb - calbene pentru iE am
mers impreunS in Belgia 9i prin loby pe care l-a fEcut densul 9i aceste doamne,
s-a prelunglt acordul intre Consiliul Judelean Buz;u gi Guvernul Flandrei gi
belgienii au mai dat incS 30 de mii de euro, bineinleles c; gi noi Consiliul
Judelean venim cu cofinanlarea noastrS,

Dar gtili ceva? Vorbele nu inseamn; nimic,

Am onoarea 9i deosebita plScere sE supun la vot proiectul de hotdr6re
privind aprobarea titlului de ,,Cet5!ean de onoaTe al judetului Buz;u,, domnului
Jean Pierre Van Der l\4eiren (Belgia).

Proiectul de hot516re, supus la vot a fost aprobat cu 29 voturi ,,pentru,,,

Domnul Jean Pierre Van Der Meirenr - V5 mullumesc din tot sufletul
pentru marea onoare pe care mi-a!i f5cut-o ast5zi. pentru mine este o zi
emotionant; pentru cE ceea ce mi-ali oferit este rezultatul unei lungi colabor5ri
de aproape 30 de ani. Mullumesc in special colaboratorilor, prietenilor,
persoanelor din Romania cu care am muncit aproape 30 de ani.

Un ma re, mare multumesc.
Vreau sE ofer domnului Presedinte un mic cadou, o mic; dovadE de

mul$umire pentru ceea ce dumneavoastrS, Consiliul ludegean, face!i pentru
Crucea Alb * Galben;. Si ca om politic vreau sE vi spun cd o aga unanimitate in
Consiliu, la noi ar fi aproape lmposibilS.
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Pirintele Milea Mihail: - Domnule pregedlnte, dragi consilieri judeleni
domnul .lean Pierre este un mare suslin;tor al Fundaliei Sf6ntul Sava, noi l-am
numit,,contabilul lui Dumnezeu" $i in semn de mullumire ii oferim Si d6nsului o
icoanS.

Domnul Petre - Emanoil Neagur - in finalul gedinlel, vd rog ca impreumi
s; ne exprim;m gratitudinea pentru tot ceea ce domnul lean pierre Van Der
f4eiren a fEcut gi continud sd fac5 pentru comunitatea noastr;.

Urmeaz; festivitatea de decernare a titlulul de cetStean de onoare.

Domnul Petre - Emanoil Neagu: - Declar inchise lucr5rile gedinlei noastre
de ast;zi.

LucrErile gedintei au luat sf6rSit.

PRESEDINTE,

PETRE - EMANO

Steno-tehnored

Steliana SulE

SECRETARUL ULUI BUZAU,

MIHAI - LAURENTIU GAVRILA

6"+t*)
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