
LucrSrile gedin!ei sunt conduse de domnul petre - Emanoil Neagu
-Pregedinte al Consiliului ludelean Buz;u.

La Sedint5 participSr Vicepre9edinlii Consiliului Judetean Buzdu domnul petre
Adrian - Robert 9i Lungu Romeo; consillerii judelenii Alexandrescu cabriel, Babiuc
Emilia, Baciu Gabriel Paul, Burada petre, BirlE Marian, Bogdan Ion. Bugcu
Alexandru, Botea Marcel, Carpen Claudiu, Cristescu Mihai, talot5 Georgian,
Florescu Raul-Ioan, Enescu Liviu - Adrian, Gubandru Aurel, Holban Corina-lVonica,
MEntoiu Ion, Mocanu Viorel, Pitig Cornel, Renja paul-Eugen, Rotaru Eduard, Voinea
Nicolae, Nedelcu Grigore, NicoarE Silviu, Nicoare Iulian, pricop Karmencita,
Ghiveciu Adrian-lulian Vieru Mariana - Eljza,.

Absenli motivati: Popescu D. Ion, Zoican Adrian gi M;rEcine Nicolae,

CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

PROCES VERBAL
incheiat in gedinla ordinarA a

Consiliului Judelean Buziu
din data de 28 iunie 2018

La lucr5rile gedinlei mai participS: doamna Oprea Mirela
executiv- Direclia juridicE 9i administralie publicS.

in calitate de invitat particip; doamna Ichim Carmen - prefectul
Buzdu,

De asemenea, la lucrErile gedinlei sunt prezen!i reprezentan[i ai presei,
radiourilor 9i posturilor locale de televiziune,

Consilierii judeleni au fost convocali in gedin!5 ordinar; in baza Dispoziliei
Pregedintelui Consiliului Judelean BuzEu nr. 153 din 21 iunie 201g.

Lucr6rile Sedinlei sunt deschise de domnul petre - Emanoil Neagu -
Pregedinte al Consiliului Judelean caTe a spus:

-BunE dimineala,

Prin Dispozitia nr. 153 din 21 iunie 2018, am convocat ast;zi, 28 iunie a.c.,
Consiliul Judelean BuzEu in Sedint5 ordinarS.

La gedin!5 sunt prezenli 31 de consitieri judeteni.
Lipsesc motivat 3 consilieri judeleni.
9edinta este legal constituit6 Si igi poate desfSSUra lucrErite.
VE supun aprobdrii prin vot, procesul-verbal ai gedinlei ordinare din data de

31 mai 2018 a Consiliului Judetean Buz5u, care a fost afisat pe site-ul propriu.

- director

judelului



Nu au fost observalii. Supus la vot, procesul verbal a fost aprobat cu 30 de
voturi ,,pentru".

Pentru $edinla de astSzi, v5 supun aprobErii urm5toarea ordine de zi:

PROIECTE DE HOTiRARE PRIVIND:
1. Aprobarea utiliz6rii in anul 2018 a excedentului anual al bugetului propriu

al Judelului BuzEu rezultat la incheierea exercifiului bugetar la 3t decembrie 2b1Z
- form5 actualizatS 4;

2. Rectificarea a IV-a a bugetului propriu al Judelului Buzdu pe anul 201g;

3. Rectificarea I a bugetului de venituri ti cheltuieli pe anul 201B al
Centrului 9colar de Educalie IncluzivS BuzEu;

4, Rectificarea a III-a a bugetului de venituri 9i cheltuieli pe anul 2O1g al
Teatrului,,ceorge Ciprian" Buzdu;

5. Rectificarea I a bugetului de venituri Si cheltuieli al Centrului Judetean de
Cultur; si Art; BuzEu pe anul 201B;

6. Completarea anexei nr. 14 la Hot5rerea Consiliului ludetean Buz5u nr.
375/201,7 privind stabilirea taxelor Si tarifelor de nivel judelean pentru anul 201B;

7. Aprobarea asum;rii de c;tre Consiliul Judetean Buz;u a responsabilit5lii
de cofinanlare a proiectului investitional al Consiliului Raional Soroca -
Reabilitarea Secliei de Terapie a Spitalului Raional Soroca,.;

8. Aprobarea acordErii unui sprijin financiar parohiei Sibiciu de Sus din
cadrul Arhiepiscopiei Buzdului 9i Vrancei;

.. 9. Aprobarea Metodologiei de alocare a unoT sume din bugetul Judetului
BuzSu pentru finanfarea activitS!ii cluburilor sportive de drept public ai piivat
infiinlate pe raza UAT Judelul Buzdu;

10. Aprobarea aloc5rii unor sume destinate finanl5rii activit5tilor cluburilor
spoftive de drept public $i privat infiinlate pe raza UAT tudelul BuzEu;

11. Aprobarea inchirierii unui spaliu aferent relocirii Bibliotecii ludelene
Buz;u pe durata implementdrii proiectului cu fonduri europene ,,Consolidare,
TestauraTe 9i dotare Biblioteca JudeteanS,,Vasile Voiculescu,, BuzEu;

12. Darea in administrarea Conslliului local al comunei S;h6teni a unei
suprafele de teren din DJ 2058, situat; in intravilanul satului Sdh5teni, comuna
S5 hEte n i;

13. Aprobarea unui drept de acces pe terenul aparlin6nd domeniului privat
al judelului BuzEu, situat in staliunea Sdrata-[4onteoru, comuna Merei;



14. Revocarea domnului vicepresedinte Lungu Romeo Daniel din calitatea
de reprezentant a Consiliului Judelean BuzEu in Adunarea GeneralE a Asociatiei
,,Club Sportiv Handbal C ub Buzdu 2Ot2"l

15. Aprobarea promovdrii proiectului,,Consolidare a managententului
situri or ROSCI 0190 Penteleu si ROSCI 0229 Siriu,,;

16. Aprobarea co abor;rii Direcliei Generale de Asistent; Social; si protectia
Copilului BuzEu cu Fundatia Principesa Margareta a Romeniei (Rom6nia), pentru
imp ementarea proiectului ,,Telefonul Varstnicului,,, destinat persoanelor verstnice
din judeful BuzEu;

17. Modificarea HotErerii Consiliului Judetean BuzEu nr.7612018 pentru
aprobarea promovirii de cdtre Directia GeneralS de Asistenfe SocialE 9i proteclia
Copilului Buz;u a proiect!lui ,,CasE noud in drumul spre cas5,, in cadrul pOR
2074-2020, Axa prioritarE 8 ,,Dezvoltarea infrastructurii de s;n;tate si sociale,,
prior'taLea de i.lvest !ii B.1 ;

18. Stabilirea unui mandat special reprezentantului Judelului BuzEu in
Adunarea GeneralE a Actionarilor la Socletatea,,Compania de ApE,,SA Buz5u;

19. Aprobarea modific5rii nivelului unor posturi din statul de functii al
14ureulJi Judelean BLIdJ;

20. Aprobarea modific;rii organigramei gi statului de functii ale Spitalului
-'ludelean de Urgent; BuzE u;

21. Aprobarea modific5rii nivelului unor funclii publice de executie din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului ludelean Buzdu;

22. N4odificarea unoT anexe la [4onografia economico- milita r; a ]udelului
BuzE u;

23. Completarea punctului XII din anexa la HotErarea Consiliului .ludetean
Buz;u nr. 281/z1tf privind stabilirea consumului lunar de carburangi pentru
autoturismele care deservesc parcul auto al Consiliului ludelean BuzEu 5i a
institutiilor 9i serviciilor publice de interes judelean - forma actualizatE;

24. Aprobarea atribuirii licentei de traseu pentru traseul judelean cod 026,
BuzEu Autogara Sud - Pogoanele - Ruselu, operatorului de trinsport SC TRANS
EXPRES SRL;

25. Aprobarea atribuirii icentelor de traseu pentru traseele judetene cod
050, BuzEu Autogara XXL - MinzSlesti gi cod 099, Rm. S;rat Autogara TUC -
D;sc;le9ti, operatorului de transport SC TRANS RODICA SRL;

26. Acordarea unui premiu special poetei Halupneac Ana Maria elev5 a
Colegiului de Arte ,,Nicolae Botgros" Soroca precum si a unei finanliri
nerambursabi e pentru editarea unui volum de poezil;



27. Acordarea titlului de "Cet;tean de onoare a ludelului BuzEu,,domnului
Popescu lvlarlan, geful Consulatu ui General al Romaniei la Bilbao (Spania);

Suplimentar vd propun urmAtoareie proiectele de hot;rare privind:

28. aprobarea promov;rii proiectului ,,Eficientizarea enerqeticd a Centrului
Scolar pentru Educalie IncluzivE BuzEu,,, in cadrul programuiui Operaliona
Regional 2014 - 2020, Axa prioritarS 3 ,,Sprijinirea tranzitiei c5tre o economre cu
ernisii scEzute de carbon", Prioritatea de tnvestitii 3.1 ,,Operatiunea B _ Cl;diri
Pu b ilice ";

29. numirea Comitetului de Coordonare gi a Grupului de Lucru al panului
Local de Acliune pentru t\.1ediu al Judetului Buz;u,

Supun aprobirii ordinea de zi astfel completat6l

Supus; la vot ordinea de zi a fost aprobatd cu 30 de voturi ,,pentru,,

Domnul Petre - Emanoil Neagu: - Stimali colegi, vd rog si fili de acord,
av6nd in vedere suplimentarea menlionat;, ca ultim;le proiecte de hotE16re
discutate sE fie cel privind acordarea titlului de ,,Cet5tean de onoare al ludetului
BLzdu' dortru u' Popescu Marar, si, respecltv acoidarea ,nri pr"rni" ij"aiu
poetei Ha lu pneac Ana Maria.

Cine este pentru?

Supus; la vot, propunerea domnului pregedinte, a fost aprobat5 cu 30 de
voturi "pentru",

1. Supun la vot proiectul de hotd16re privind aprobarea utiliz;rii in anul 201g
a excedentului anual al bugetulul propriu al Judelului Buzdu rezultat la incheierea
exercitiului bugetar la 31 decembrie 2oll - fatmA actualizatd 4,

Nu au fost lnterventii, Proiectul de hot5rare, supus la vot a fost aprobat cu 23
voturi ,,pentru" 9i 7 ,,ab!ineri" - Babiuc Emilia, Florescu Raul, Calotd Georgian,
Carpen Claudiu, Nedelcu Grigore, Enescu Liviu - Adrian, Botea [4arcel.

2. VE supun la vot proiectul
bugetului p-opriL a Juoetului BuTdu

de hotErAre privind rectificarea a IV-a a
pe anul 2018.
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Nu au fost intervenlii. proiectu de hoti16re,
voturi ,,pentru" 9i 7 ,,abtineri" - Babiuc Emi ia,
Carpen Claudiu, Nedelcu Grigore, Enescu Liviu -

supus la vot a fost aprobat cu 23
Florescu Raul, CalotE Georg ia n,

Ad rian, Botea Marce,

3. V; supun votului proiectu de hot;16re prlvind rectificarea I a bugetului de
venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Centru ui gcolar de Educatie IncluzivE BuzEu.

Nu au fost interventii. proiectul de hot516re, supus la vot a fost aprobat cu 30
voturi ,,pentru".

4. Supun la vot proiectul de hourere privind rectificarea a III_a a bugetului
de venituri 9i cheltuieli pe anul 201B al Teatrului ,,ceorge Ciprian,,Buz;u,

Nu au fost interventii. Proiectul de hot;r6re, supus la vot a fost aprobat cu 30
voturi ,,pentru",

5, Supun votului proiectul de hot;r6re privind rectificarea I a bugetului de
venituri 9i cheltuieli al Centrului Judelean de CulturE 9i Artd Buziu pe anut ZOtA.

Nu au fost intervenlii. Proiectul de hot516re, supus la vot a fost aprobat cu 23
voturi ,,pentru" Si 7 ,,ablineri" - Babiuc Emilia, Florescu Raul, Calotd Georgian,
Carpen Claudiu, Nedelcu Grigore, Enescu Livlu - Adrian, Botea lviarcel,

6. VE supun la vot prolectul de hotbr6re privind completarea anexei nr. 14
Hot5rarea Consiliului ludetean Buzdu nr.315/2017 privind stabilirea taxelor
tarifelor de nivel judetean pentru anul 2018.

Nu au fost intervenlii. Proiectul de hotErere, supus la vot a fost aprobat cu 30
voturi ,,pentru",

7. Supun la vot proiectul de hotdr6re privind aprobarea asum5rii de cdtre
Consiliul ludelean BuzEu a responsabilit;lii de cofinantare a proiectului
investitional al Consiiiului Raional Soroca Reabilitarea Sectiei de Terapie a
Spitalului Raiona I Soroca ".

la
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Nu au fost intervenlii.
voturi ,,pentru".

8. V; supun votului
sprijin fina ncia r Parohiei
Vrancei,

Nu au fost interven!ii.
voturi ,,pentru".

9. Supun la vot proiectui de
alocare a unor sume din bugetul
clubLrr;lor sportive de drept pLrb'ic si

Nu au fost intervenlii, proiectul
voturi ,,pentru".

10. Supun la vot proiectul de hot516re
destinate finantErii activitAiilor cluburilor
infiinlate pe raza UAT Judelul BuzEu.

Proiectul de hot5rAre, supus la vot a fost aprobat cu 30

*

proiectul de hot;rere privind aprobarea acordErii unui
Sibiciu de Sus din cadrul Arhiepiscopiei Buz;ului si

Proiectul de hot516re, supus la vot a fost aprobat cu 30

{.

hotd16re privind aprobarea lvletodologiei de
Judetului BuzEu pentru finantarea activit;tii
privat infiinfate pe raza UAT Judeful BuzEu.

de hotd16re, supus la vot a fost aprobat cu 30

privind aprobarea alocSrii unor sume
sportive de drept public 9i privat

Nu au fost intervenlii. prolectul de hotEr6re, supus la vot a fost aprobat cu 28
votu ri ,,pentru".

_ (domnii vicepregedinli Lungu Romeo gi petre Adrian nu au participat la vot
fiind sub incidenla art. 46 alin. 1 coroborat cu art, 98 din Legea 215/2OOt.

11. Supun la vot proiectul de hotdrdre privind aprobarea inchirierii unuispaliu aferent reloc;rii Bibliotecii Judelene Buz;u pe durata impiement;riiproiectului cu fonduri euTopene ,,Consolidare, restaurare gi dotare Biblioteca
JLdeLearE Vas,e Voicu, escu " BL,,/;u.

Domnul Petre- Emanoil Neagui - gtili c; s_a oblinut finanlarea pentru
consolidarea Bibliotecii _tude!ene. pentru aceit lucru ne trebuie o alt; locatiepentru ca Biblioteca si 9i desfigoare activitatea corespunzEtor. Nu a fost alls
cineva la int6mplare, au fost mai multe incerc;ri, s_a fEcut o licitalie.



Cred cE este firesc sE facem un
acelagi timp beneficiarii actului de
normale gi decente pentru o astfel de

Nu au mai fost alte intervenlii.
aprobat cu 30 voturi ,,pentru".

o clEdire de patrimoniu gi in
poatE beneficia de condi!ii

efort sd salvd m
bibliotecS sE

activitate.

Proiectul de hotdrare, supus la vot a fost

12. Supun votului proiectul de
Consiliului local al comunei S;hSteni
situatE in intravilanul satului Sdh;teni,

Nu au fost intervenlii. proiectul de
voturi ,,pentru".

14. Supun votului proiectul de
vicepresedinte Lunqu Romeo Daniel din
ludelean Buziu in Adunarea General; a
BuzAu 2012" .

13. VE supun votului proiectul de hot5rare privind aprobarea unui drept
acces pe terenul aparlinand domeniului privat al judelului Buz;u, situat
stafiunea SSrata-[4onteoru, comu na lvierei,

Nu au fost intervenlii, proiectul de hotdrere, supus la vot a fost aprobat cu 30
voturi ,,pentru".

hot5rare privind darea in administrarea
a unei suprafete de teren din DJ 2058,

comuna S;h;teni.

hotd16re, supus la vot a fost aprobat cu 3O

hot;16re privlnd TevocaTea domnului
calitatea de reprezentant al Consiliului
Asociaiiei ,,Club Sportiv Handbal Club

de
in

Nu au fost intervenlii. proiectul de
votu ri ,,pentru".

vot a fost aprobat cu 30hot5rare, supus la

15. Supun la vot prolectul de hotE16re privind aprobarea promov5rii
proiectului ,.consoridare a managementurui situriror RoscI o19o pentereu si
ROSC I 0229 Siriu ".

Nu au fost intervengii. proiectul de hotErAre, supus la vot a fost aprobat cu 30voturi ,,pentru",



16. Vi supun votului proiectul de hot516re privind aprobarea colabor;rii
Directiei Generale de Asisten!5 SocialS si proteciia copilului BuzEu cu Fundatia
PJincipesa lvlargareta a Romeniei (RomSnia), pentru implementarea proiectuiui
,,Telefonul V6rstniculul", destinat persoanelor varstnice din judelul BuzEu.

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

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

17. Supun votului proiectul de hot5rare privind modificarea Hotdrarii
Consiliului Judelean Buzdu N.76/2078 pentru aprobarea promov;rii de c;tre
Directia General; de Asisten!5 SocialS 9i proteclia Copilului Buz;u a proiectului
,,CasE nouS in drumul spre cas5" in cadrul pOR 2014 - 2020, Axa prioritard B
,,Dezvoltarea infrastructurii de sEn5tate 9i sociale,,prjoritatea de investilii g.1.

Nu au fost intervengii. proiectul de hotd16re, supus la vot a fost aprobat cu 29
voturi ,,pentru",

(domnul Rotaru Eduard nu a participat la vot fiind sub incidenla art. 46 alin.l coroborat cu art, 98 din Legea 275/2OOj-).

18, VE supun votului proiectul de hot5rAre privind stabilirea unui mandat
special reprezenta ntu lu i Judeiului BuzEu in Adunarea cenerali a Aciionarilor la
Societatea,,Compania de Ap5" SA BuzEu.

Nu au fost intervenlii, prolectul de hot6r6re, supus la vot a fost aprobat cu 23
voturi ,,pentru" gi 7,,abtineri" - Babiuc Emilia, Florescu Raul, Calot5 Georgian,
Carpen Claudiu, Nedelcu Grigore, Enescu Liviu - Adrian, Botea lvlarcel.

19. Supun la vot proiectul de hot;rere privind aprobarea modificdrii nivelului
unor posturi din statul de funclii al Muzeului Judelean BuzEu.

Nu au fost lnterventii. Proiectul de hot;rere, supus la vot a fost aprobat cu 30
voturi ,,pentru".

20. Supun la vot
orga nig ramei gi statului de

proiectul de hot5rare privind
functii ale Spitalului Judetean de

aprobarea mod ificE rii
Urqent5 Buz;u,



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

hot516re, supus la vot a fost aprobat cu 30

21. Supun la vot proiectul de hotSrere privind aprobarea modificdrii nivelului
unor functii pubiice de executie din cadrul aparatului de specialitate al consiliului
ludelean BuzE u.

Nu au fost interventii. Proiectul de hot;rare, supus la vot a fost aprobat cu 30
voturi ,,pentru".

22. Supun votului proiectul de hotS16re privind modificarea unor anexe la
Monografia economico-m ilita rE a Judetului Buzdu,

Nu au fost intervenlii, Proiectul de hotErare, supus la vot a fost aprobat cu 30
voturi ,,pentru".

23. VE supun votului proiectul de hotErere privind completarea punctului XII
din anexa la HotS16rea Consiliului Judetean Buziu nr. 2Bt/2017 privind stabilirea
consumului lunar de caTburanli pentru autoturismele care deservesc parcul auto
ai Consiliului ludelean BuzEu gi al institutiilor Si serviciilor publice de interes
jJdelean - 'orma acLualizatd,

Nu au fost interventii, Proiectul de hot5r6re, supus la vot a fost aprobat cu 30
voturi ,,pentru".

24. Supun votului proiectul de hotE16re privind aprobarea atribuirii licen!ei
de traseu pentru traseul judelean cod 026, Buz5u Autogara Sud pogoanele -
Ruselu, operatorului de transport SC TRANS EXPRES SRL.

Nu au fost intervenlii. proiectul de hot5rare, supus la vot a fost aprobat cu 29
voturi ,.pentru",

(domnul 86115 N4arian nu a participat la vot fiind sub incidenla art. 46 alin. 1
coroborat cu art, 98 din Legea 215/2OOt).
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25. Supun la vot proiectu de hotErare privind
de traseu pentru traseele judetene cod O5O, Buz;u
cod 099, Rm, Sdrat Autogara TUC - D5sc5lesti,
TRANS RODICA SRL.

Nu au fost intervenlii. proiectul de hot5rere, supus la vot a fost aprobat cu 29
votu ri ,,pentru",

(domnul BArl; Marian nu a participat la vot fiind sub incidenta art.46 alln.
coroborat cu art. 98 din Legea 275/2001).

26, Supun votului proiectul de hoti16re privind aprobarea promovdrii
proiectul!i "Eflcientizarea energetic5 a Centrului Scolar pentru Educatie IncluzivE
Buzdu", in cadrul Programului Operaliona Regional 2014 - 2020, Axa prioritarE 3
"Sprijinirea tranzitiei c;tre o economie cu emisii sc6zute de carbon,,, prioritatea de
investitii 3.1 "Operatiunea B ClSdiri pubilice,,,

Nu au fost intervenlii. proiectul de hot516re, supus la vot a fost aprobat cu 30
voturi ,,pentru".

27. V5 supun votului proiectul de hot6r6re privind numirea Comitetului de
Coordonare 9i a Grupului de Lucru al planului Local de Actiune pentru Mediu al
Judetului BuzEu,

Nu au fost interventii. Proiectul de hot5riire, supus ia vot a fost aprobat cu 30
voturi ,,pentru".

28. Supun votului proiectul de hoti16re privind acordarea tiuu ui de
"Cet5lean de onoare al Judelului Buz;u,, domnului popescu Marian, seful
Consulatului ceneral al Romaniei la Bllbao (Spania).

Domnul Petre - Emanoil Neagu: - inainte de a supune la vot proiectul de
hot;rare vreau sE vd spun 9i eu c6teva cuvinte. Chiar dac5 domnul Consul
General este locuitor ai judelului Buz;u, chiar dac;, int6mpl;tor sau nu, locuim in
acelagi orag, PEtarlagele, nu l-am cunoscut pe domnul Consu General, prima datE
ne-am auzit la telefon in toamna anului trecut c6nd m-a sunat domnia lui in
calitate de Consul ceneral al Romaniei la Bilbao Si am stabilit ca o delegalie a
judelului Buzdu sE participe la Ziua Na[ional; a Rom6niei la Bilbao.

aprobarea atrlbu irii iicente or
Autogara XXL - I\4inz;le9ti si

operatorului de tra nspo rt SC
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Acolo ne-am cunoscut personal 5i, sincer vE spun, am rEmas impresionat de
activitatea unui-Consulat, in special a Consulatului de la Bilbao, unde activitatea
incepea de a 800, 900 dimineala Si se termina undeva spre 1Ood seara, Am reugit
sd cunosc mai mult de 1OOO de romeni stabilili in Spania ,i mi-am dat seama cE
oriunde ar fi, oriunde ar lucra, sunt oameni caTe igi iubesClara gi care fac cinste
tErii lor,

Cu ajutorul domnului Consul General, gi ii mul[umesc pentru asta, Rom6nia a
reusit s; participe la T6rgul de Turism Internalional de la Bilbao unde a avut
statut special. Am fost gi noi prezenli 9i am promovat judelul Buz;u impreunb cu
Consiliul Judelean Constanla gi lvlinisterul Turismului,

Acum l-a9 ruga pe domnul Consul General, dacd vrea, sd_gi facb o prezentare
scurtS.

Domnul Popes€u Marian: - Domnule pregeclinte, doamna prefect,
doamnelor Si domnilor consilieri judeleni vE mul!umesc pentru invitalia de aparticipa la aceastS gedin!5, este pentru prima dat5 c6ncl particip la o istfel de
9edin15. Vd mul!umesc domnule pregedinte 9i mullumesc intregului Consiliu
ludetean pentTU onoaTea de a supune ast;zi la vot acordarea ti ulur: de Cet5tean
de onoare. Este pentru mine o mare onoare, sunt locuitor al judetului Buidu,
chiar dacS am locuin!5 gi in a td parte oriunde voi merge voi merge cu cartea mea
de identitate cu domiciliu in judelul Buz;u. M; bucur cb reugesc si vin din cSnd in
c6nd in ora5ul natai, sunt plecat de 16 ani, gi mE bucur sE vid, sincer vE spun, cE
lucrurile s-au schimbat in bine. Chiar a intrarea in oragul Buz!u am rdmas plJcut
surprins sE vEd o cur5tenie foarte bund. Chiar dac; Consulatu General al
Rom6niei igi are sediul in Jara Bascilor, jurisdic[ia Consulatului este foarte maTe,
este cea mai intinsS jurisdiclie a unui consuiat din Spania, are 6 comunitd;i
autonome Si o provincie: Jara Bascilor, La Rioja, Navara, principatul Asturij,
Cantabria, calicia gi provincia Burgos din comunitatea Castilia 9i Leon. Spania
este impdrlit; din punct de vedere administrativ in 17 comunit5li autonome. VE
mullL,mesc domnule Pregedinte pentru rEspunsu afirmativ de a participa al;turi
de Consulatul ceneral al Romeniei la Bilbao la sErb;torirea Zilei Na[ionale a
Romeniei ocazie cu care am participat la multe activit5!i de celebrare a Zilei
Nalionale, nu doar la recep!ia propriu-zis; ci gi a activit6!ile desf;gurate de cEtre
romanrr rezldenli in Spania. In zona mea de competenl5 se aflE peste 1OO de mii
de romAni reziden[i gi celor 1OO de mii de rom6ni incercim si le oferim niste
servicii de ca itate. SE 9ti!i c; la ora actual5 un oficiu consular nu mai oferE aiea
asistenl; consulard prevEzutd in prevederile Conventiei de la Viena din 1963 ci
suntem o institulie a statului Rom6n care oferb aproape toate serviciile pe care leofer; o administralie judelean5. Complexitatea cereri or ne face sd venim in
sprijinul cet;tenilor 9i sE le oferim toat; asistenta consulard prev5zut5 de legea
rom5nE.

De asemenea, vreau sE v6 mul[umesc domnului pregedinte Si tntregu ui
consiliu ludelean pentru deschiderea de a semna un Acord de coraborare isloric
intre o comunitate autonom; gi un jude! din Romenia. Este istoric pentru cE este
prima dat5 c6nd se semneaz6 un acord intre o comunitate autonom! din Spania gi
un jude! din Rom6nia.
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_ Ati .amintit domnule pregedinte mai devreme de TArgul Internalional de
Turisrn de la Bilbao care este al treilea ca importan!; din SpJnia gi unde Rom6niaa reugit sE participe in calitate de tar; invitat5 de onoare, deci a fost ,,Reginabalului", La t6rg a fost o prezentd foaTte mare gi mE bucur cb 9i judelul Buz5u a
fost prezent s5-9i promoveze toate zonele turistiae.

Eu sincer.vE mullumesc pentru toat; colaborarea, pentru toat; deschiderea,
pentru activit5!ile pe care le-am desf5gurat impreunE cu Consiliul Jude[ean Buz;u
gi celelalte unitSli administrativ - teritoriale din Rom6nia.
. Acest titlu de Cet;lean de Onoare ag vrea sE il dedic familiei mele pentru cE

de multe ori copii mei md v5d mai mult in fotografii clec6t acas5 fang; ei, aj;reas;- dedic colegilor mei de la Consuiat gi nu in ultimul r6nd ag vrea s5_l dedicp;rint or rnei care mi vdo o dara pe an.

_ ..Vd mullumesc pentru toat6 colaborarea care exist; intre Consiliul Judelean
BuzS! gi comunitatea din Bilbao gi sper din suflet cE vor mai exista gi alte
cola borE ri.

Domnul Petre - Emanoil Neagu: - V; mullumim gi noi domnule Consul
General.

toate grupurile
inceputu lunii
judeleni Si alti

Vreau s5-i anun! pe colegii mei, dupE ce ne vom consulta cu
politice din Consiliul ludelean, undeva ia sfargitul lunii septembrie
octombrie o sE facem o vizitE cu o delegalie compusb din consilieri
reprezentangi al judetului in regiunea Rioja.

V5 supun votului proiectul de hotdrire.

Nu au mai fost alte interventii. proiectul de hotd16re, supus la vot a fost
aprobat cu 30 voturi ,,pentru".

Domnul Petre - Emanoil Neagui - Am sd o rog gi pe doamna prefect sE
spunb cateva cuvinte,

Doamna Ichim Carmen! - Vi mul!umesc pentru invitalie domnule
Pregedinte, domnilor vicepregedinti, doamneior gi domnilor consilieri judeleni.
Sunt surprinsE dar gi plScut impresionat; de orerativitatea cu care acliona[i
dumneavoastr5 in Consiliul Judelean, sunteli o echipd 9i v; felicit, Vreau sE vdfelicit domnule Consul General pentru ti ul de Cetdgean de Onoare, este omandrie pentru dumneavoastrb dar este o m6ndrie gi pentru noi, pentru
buzoieni,. c5 la conducerea Consulatului General din Bilbao avem un buzoian, Vd
multumesc.

Urmeaz5 ceremonia de decernare a
Consulatului General al Rom6niei la Bilbao

tltlului domnului Popescu Marian, geful
(Spania).
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29. V; supun votului proiectul
,, Nicolae Botgros" Soroca precum
editarea unui volum de poezii.

Nu au fost interventii. proiectul
voturi ,,pentru",

Urmeaz; ceremon ia de acordare
Maria.

ln contrnuare urmeaz; un

de
9i

de

Domnul Petre - Emanoil Neagut - Dacd nu mai sunt interventil, declar
inchise lucr5rile tedintei noastre de asttzi,

Lucrdrile gedin[ei au luat sfiargit.

PRE9EDINTE,

PETRE - EMANOI

SECRETARUL JUDETULUI BUZAU,

MIHAI - LAURENTIU GAVRILi

Verificat.t-leZjzu.--
14irela Oprrd

Steno tehnored

Steliana 5ule

hotErare privind elev5 a Colegiului de Arte
a unei finanlSri nerambursabile pentru

hoti16re, supus la vot a fost aprobat cu 3O

ai premiului special poetei Halupneac Ana

moment artistic suslinut de Halupneac Ana Maria.
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