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CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 
 

PROCES VERBAL 
încheiat în şedinţa ordinară a  
Consiliului Judeţean Buzău  

din data de 19 decembrie 2019 
 

 
 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul Petre - Emanoil Neagu 
–Preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău. 

La şedinţă participă: Vicepreședinții Consiliului Județean Buzău domnul 
Lungu Romeo şi domnul Petre Adrian – Robert; consilierii judeţeni: 

Alexandrescu Gabriel, Babiuc Emilia, Baciu Gabriel Paul, Burada Petre, Bîrlă 
Marian, Bogdan Ion, Buşcu Alexandru, Botea Marcel, Cristescu Mihai, Calotă 

ăAdrian-Iulian, Holban Corina-Monica, Măntoiu Ion, Mocanu Viorel, Rânja 
Paul-Eugen, Rotaru Eduard, Voinea Nicolae, Nicoară Silviu, Nicoare Iulian, 

Nedelcu Grigore, Pricop Karmencita, Văcăroiu Marius – Ion, Vieru Mariana – 
Eliza, Mărăcine Nicolae, Pitiș Cornel,  Zoican Adrian, Popescu D. Ion. 

 
La lucrările şedinţei mai participă: domnul Mihai – Laurențiu Gavrilă – 

Secretarul General al Județului Buzău, doamna Mirela Oprea – director 
executiv – Direcţia Juridică şi Administraţie Publică Locală și domnul Mihail – 

Liviu Ciolan – director executiv – Direcția economică. 

De asemenea, la lucrările şedinţei sunt prezenţi reprezentanţi ai 

presei, radiourilor şi posturilor locale de televiziune.  

Consilierii judeţeni au fost convocaţi în şedinţă ordinară în baza 
Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău nr. 387 din 11 decembrie 

2019. 

Lucrările şedinţei sunt deschise de domnul Petre – Emanoil Neagu – 

Preşedinte al Consiliului Judeţean care a spus: 

-Bună dimineaţa. 
Prin Dispoziţia nr. 387 din 11 decembrie 2019, am convocat astăzi, 19 

decembrie a.c., Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară. 

 La şedinţă sunt prezenţi 33 de consilieri județeni. 

 Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 
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Vă supun aprobării prin vot, procesul-verbal al şedinţei ordinare din 

data de 27 noiembrie a Consiliului Județean Buzău, care a fost afişat pe 
site-ul propriu.  

Nu au fost observaţii. Supus la vot, procesul verbal a fost aprobat cu 

33 de voturi „pentru”. 
 

* 

 

Pentru şedinţa de astăzi, vă supun aprobării următoarea ordine de zi: 

 

  I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND: 

1. Execuţia bugetului propriu al judeţului Buzău pe trimestrul IV 2019 
pe cele două secţiuni; 

2. Rectificarea a VIII-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 
2019; 

3. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 
al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău; 

4. Rectificarea a IV-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 
al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău; 

5. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 

al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive  Buzău; 

6. Rectificarea a IV-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 
al Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău; 

7. Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al 
Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Rm. Sărat; 

8. Rectificarea a V-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 
al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău; 

9. Aprobarea formei actualizate II a Programului anual de achiziții 
publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2019; 

10. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.216/2018 

privind aprobarea promovării proiectului „Modernizare DJ 203H, km 16+000 
– 25+500 Buda – Alexandru Odobescu – Limită judeţ Vrancea, Judeţul 

Buzău” şi a acordului de parteneriat între UAT Județul Buzău şi UAT Comuna 
Buda pentru realizarea acestuia – formă actualizată; 
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11. Aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat a unor 

construcții – anexe la imobilul proprietate publică a județului Buzău situat în 
municipiul Buzău, strada Stadionului, nr. 7 și aflat în administrarea Spitalului 

Județean de Urgență Buzău; 

12. Completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.217/2018 
privind trecerea din domeniul public  al Județului Buzău în domeniul privat al 

Județului Buzău a unor corpuri de clădire situate în municipiul Buzău, strada 
Bistriței nr. 45; 

13. Aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale 
administrate și finanțate din bugetul județean pentru anul 2020; 

14. Aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” la care județul Buzău este 
membru asociat; 

15. Aprobarea Procedurii și modalităților de aducere la cunoștință 
publică a proiectelor de acte normative, a hotărârilor și dispozițiilor cu 
caracter normativ și a măsurilor de interes județean, respectiv pentru 

aprobarea Procedurii de organizare și publicare a Monitorului Oficial al 
Județului Buzău, în format electronic; 

16. Aprobarea unor modificări în statul de funcţii aprobat pentru 
aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău; 

17. Aprobarea formei actualizate a statului de funcții al Teatrului 
„George Ciprian” Buzău; 

18. Completarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean 

Buzău nr. 215/2019 pentru aprobarea de premii speciale elevilor din Județul 
Buzău care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele școlare naționale și 

internaționale, precum și profesorilor coordonatori în anul școlar 2018 – 
2019. 

* 

 

   Supun aprobării ordinea de zi astfel enunțată: 

     Supusă la vot, ordinea de zi , a fost aprobată cu 33 de voturi ”pentru”. 

 
* 

*     * 
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1. Vă supun la vot proiectul de hotărâre privind execuţia bugetului 

propriu al judeţului Buzău pe trimestrul IV 2019 pe cele două secţiuni.  

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat 
cu 24 voturi „pentru” şi 9 „abţineri” - Babiuc Emilia, Calotă Georgian, Carpen 

Claudiu, Enescu Liviu – Adrian, Botea Marcel, Văcăroiu Marius – Ion, Nedelcu 
Grigore, Mărăcine Nicolae, Zoican Adrian.  

 

* 

*     * 

2. Vă supun votului proiectul de hotărâre privind rectificarea a VIII-a a 

bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2019. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat 
cu 26 voturi „pentru” şi 7 „abţineri” - Babiuc Emilia, Calotă Georgian, Carpen 

Claudiu, Botea Marcel, Văcăroiu Marius – Ion, Nedelcu Grigore, Zoican 
Adrian.  

* 

*     * 

3. Supun la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea a II-a a 

bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Direcţiei Judeţene de 
Evidenţă a Persoanelor Buzău. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat 

cu 33 voturi „pentru”. 

* 

*     * 

4. Supun votului proiectul de hotărâre privind rectificarea a IV-a a 

bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Centrului Şcolar de 

Educaţie Incluzivă Buzău.  

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat 
cu 33 voturi „pentru”. 

* 

*     * 

5. Vă supun votului proiectul de hotărâre privind rectificarea a III-a a 
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Liceului Tehnologic Special 

pentru Copii cu Deficienţe Auditive  Buzău. 
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Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat 

cu 33 voturi „pentru”. 

* 

*     * 

6. Supun la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea a IV-a a 

bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Liceului Special pentru 
Deficienţi de Vedere Buzău. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat 

cu 33 voturi „pentru”. 

* 

*     * 

7. Supun la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea I a bugetului 
de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă 

Rm. Sărat.  

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat 
cu 32 voturi „pentru”. 

(doamna Vieru Mariana Eliza nu a participat la vot fiind sub incidenţa 

art. 228 alin. (1) lit. ”e” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ) 

* 

*     * 

 

8. Supun la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea a V-a a 

bugetului de venituri şi cheltuieli pe  anul 2019 al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat 
cu 32 voturi „pentru”. 

(domnul Rotaru Eduard nu a participat la vot fiind sub incidenţa art. 228 

alin. (1) lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ) 

* 

*     * 
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9. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea formei 

actualizate II a Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean 
Buzău pentru anul 2019. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat 

cu 32 voturi „pentru”. 

(domnul Măntoiu Ion nu a participat la vot fiind sub incidenţa art. 228 

alin. (1) lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ) 

* 

*     * 

10. Supun votului proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Județean Buzău nr. 216/2018 privind aprobarea promovării 

proiectului „Modernizare DJ 203H, km 16+000 – 25+500 Buda – Alexandru 
Odobescu – Limită judeţ Vrancea, Judeţul Buzău” şi a acordului de 

parteneriat între UAT Județul Buzău şi UAT Comuna Buda pentru realizarea 
acestuia – formă actualizată. 

Domnul Petre – Emanoil Neagu: - Vreau să vă anunț că acest 

tronson de drum Buda – Alexandru Odobescu – Limită judeţ Vrancea a fost 
finalizat. Eu cred că este un lucru bun, acum se poate circula în condiții 

civilizate de la Rm. Sărat până aproape de județul Vrancea. Știți că primul 

tronson s-a realizat tot prin fonduri europene. Modernizarea acestui tronson 
am început-o din fonduri proprii după care s-a continuat cu fonduri europene 

iar pentru asta mulțumesc aparatului propriu al Consiliului Județean Buzău. 

Nu au mai fost alte intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost 
aprobat cu 33 voturi „pentru”. 

* 

*     * 

11. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii din 
domeniul public în domeniul privat a unor construcții – anexe la imobilul 

proprietate publică a județului Buzău situat în municipiul Buzău, strada 

Stadionului, nr. 7 și aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență 
Buzău. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat 

cu 32 voturi „pentru”. 
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(domnul Zoican Adrian nu a participat la vot fiind sub incidenţa art. 228 

alin. (1) lit. ”e” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ) 

* 

*     * 

12. Supun la vot proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii 
Consiliului Județean Buzău nr. 217/2018 privind trecerea din domeniul public  

al Județului Buzău în domeniul privat al Județului Buzău a unor corpuri de 
clădire situate în municipiul Buzău, strada Bistriței nr. 45. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat 

cu 33 voturi „pentru”. 

* 

*     * 

 

13. Vă supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului 
anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din 

bugetul județean pentru anul 2020. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat 
cu 32 voturi „pentru”. 

(domnul Rotaru Eduard nu a participat la vot fiind sub incidenţa art. 228 

alin. (1) lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ) 

* 

*     * 

 

14. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 

Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
„Buzău 2008” la care județul Buzău este membru asociat. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat 
cu 33 voturi „pentru”. 

* 

*     * 
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15. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Procedurii și 

modalităților de aducere la cunoștință publică a proiectelor de acte 
normative, a hotărârilor și dispozițiilor cu caracter normativ și a măsurilor de 

interes județean, respectiv pentru aprobarea Procedurii de organizare și 
publicare a Monitorului Oficial al Județului Buzău, în format electronic. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat 

cu 33 voturi „pentru”. 

* 

*     * 

 

16. Vă supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea unor 
modificări în statul de funcţii aprobat pentru aparatul de  specialitate al 

Consiliului Judeţean Buzău. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat 
cu 33 voturi „pentru”. 

* 

*     * 

 

17. Vă supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea formei 

actualizate a statului de funcții al Teatrului „George Ciprian” Buzău. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat 

cu 33 voturi „pentru”. 

* 

*     * 

 

18. Supun la vot proiectul de hotărâre privind completarea anexelor nr. 

1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.215/2019 pentru aprobarea 
de premii speciale elevilor din Județul Buzău care au obținut rezultate 

deosebite la olimpiadele școlare naționale și internaționale, precum și 
profesorilor coordonatori în anul școlar 2018 – 2019. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat 
cu 33 voturi „pentru”. 
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Domnul Petre – Emanoil Neagu: - Doamnelor şi domnilor 

consilieri judeţeni, vă mulţumesc pentru colaborarea din acest an. Doresc 
să vă transmit dumneavoastră, dragi colegi, precum şi celorlalte persoane 

prezente: „Să aveţi Sărbători frumoase şi liniştite alături de cei 
dragi, iar Noul An 2020 să fie mai bun pentru noi toţi. La mulţi 

ani!” 

Pentru că suntem și în acest an ”COLINDAȚI” vă invit să îi 
întâmpinăm pe colindători în fața sediului Consiliului Județean Buzău. 

Lucrările ședinței au luat sfârşit.  

 

 

  PREŞEDINTE, 
 

PETRE – EMANOIL NEAGU 
 
 
 
 

       SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 
 

               MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 
   
   

 
 

  Verificat, 
 
Mirela Oprea 

 
 

 
   
  Steno-tehnored:   
    Steliana Şulă 

 


