
1 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

 
PROCES VERBAL 

încheiat în şedinţa ordinară a  
Consiliului Judeţean Buzău  

din data de 19 februarie 2020 
 

 
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul Petre - Emanoil Neagu 

–Preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău. 

La şedinţă participă: Vicepreședinții Consiliului Județean Buzău domnul 

Petre Adrian – Robert și domnul Lungu Romeo; consilierii judeţeni: Alexandrescu 
Gabriel, Babiuc Emilia, Baciu Gabriel Paul, Burada Petre, Bîrlă Marian, Bogdan 

Ion, Buşcu Alexandru, Botea Marcel, Cristescu Mihai, Calotă Georgian, Carpen 
Claudiu, Enescu Liviu – Adrian, Ghiveciu Adrian-Iulian, Gubandru Aurel, Holban 

Corina-Monica, Măntoiu Ion, Mocanu Viorel, Rânja Paul-Eugen, Rotaru Eduard, 
Nicoare Iulian, Nedelcu Grigore, Pricop Karmencita, Văcăroiu Marius – Ion, Vieru 

Mariana – Eliza, Mărăcine Nicolae, Pitiș Cornel, Zoican Adrian,. 
 

Absenți motivat: Popescu D. Ion, Voinea Nicolae. 
 

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 32 din 12 februarie 2020. 

Lucrările şedinţei sunt deschise de domnul Petre – Emanoil Neagu – 

Preşedinte al Consiliului Judeţean care a spus: 

-Bună dimineaţa. 
Prin Dispoziţia nr. 32 din 12 februarie 2020, am convocat astăzi, 19 

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

 La şedinţă sunt prezenţi 30 de consilieri județeni. 

 Lipsesc motivat 2 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 30 ianuarie 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 30 de 

voturi „pentru”. 

* 

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

 

  I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND: 

1. Aprobarea utilizării în anul 2020 a excedentului anual al bugetului 

propriu al judeţului Buzău rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31 

decembrie 2019; 

2. Aprobarea bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2020; 

3. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Direcţiei 

Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău; 

4. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Centrului 

Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău; 

5. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Liceului 

Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău; 

6. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Liceului 

Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău; 

7. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Centrului 

Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională  Buzău; 

8. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Centrului 

Şcolar de Educaţie Incluzivă Rm. Sărat; 

9. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului 

Judeţean de Urgență Buzău; 

10. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Bibliotecii 

judeţene „Vasile Voiculescu” Buzău; 

11. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Muzeului 

Judeţean Buzău; 

12. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Teatrului 

„George Ciprian” Buzău; 
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13. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Centrului 

Judeţean de Cultură şi Artă Buzău; 

14. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău; 

15. Aprobarea Programului anual de achiziții publice al Consiliului 

Județean Buzău pentru anul 2020; 

16. Aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la 

bugetul propriu al judeţului Buzău  pentru anul 2020; 

17. Aprobarea Programului de lucrări de întreținere curentă/periodică și 

reparații, consolidări, modernizări, reabilitări și refacere în urma calamităților 

pentru drumurile și podurile aflate în administrarea Consiliului Județean Buzău și 
respectiv a Programului de lucrări de reabilitare, modernizare și/sau asfaltare a 

drumurilor și podurilor aflate în administrarea Consiliului Județean Buzău prin 

Programul Național de Dezvoltare Locală în anul 2020; 

18. Aprobarea actualizării II a bugetului proiectului „Modernizare DJ 203K, 

km 38+000 – 75+000, Mărăcineni – Podu Muncii, Județul Buzău”; 

19. Aprobarea documentației tehnico-economice – faza proiect tehnic de 

execuție și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Eficientizarea 

energetică a clădirii Dermato Venerice – Compartiment al Spitalului Județean de 

Urgență Buzău; 

20. Predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 

Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I” S.A., a 
amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de 

investiții „Construire bază sportivă TIP 2 (nevăzători)” – Liceul Special pentru 
Deficienți de Vedere Buzău, strada Horticolei, nr. 52, municipiul Buzău, județul 

Buzău; 

21.Aprobarea promovării proiectului „Planificare strategică, simplificare 

administrativă și optimizare a unor servicii pentru cetățeni, la nivelul județului 

Buzău” propus în cadrul POCA, Axa Prioritară 2: Administrație publică și sistem 
judiciar accesibile și transparente, Operațiunea 2.1: Introducerea de sisteme și 

standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele 
orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, Cererea de proiecte 

POCA/661/2/1 – CP 13/2019 pentru regiunile mai puțin dezvoltate; 

22. Aprobarea promovării de către Direcția Generală de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Buzău a proiectului „Împreună – Suport Comunitar pentru 

Persoanele Adulte cu Dizabilități” în cadrul Programului „Dezvoltare locală, 

reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, apelul nr. 4; 

23. Certificarea denumirii de Teatrul „George Ciprian” pentru instituția de 

cultură de sub autoritatea Consiliului Județean Buzău; 
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24. Aprobarea organizării evaluării anuale a managementului la Muzeul 

Județean Buzău, Biblioteca Județeană „Vasile Voiculescu” Buzău, Teatru „George 

Ciprian” Buzău și Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău; 

25. Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al 

Spitalului Județean de Urgență Buzău; 

26. Aprobarea modificării numărului de personal, organigramei și statului 

de funcții la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău. 

 

II. RAPOARTE 

1. Raport privind utilizarea subvențiilor pentru activități de asistență 

socială, acordate în baza Legii nr. 34/1998 de Consiliul Județean Buzău 
asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și 

administrează unități de asistență socială în județul Buzău, în anul 2019; 

2. Raport anual al finanţărilor nerambursabile acordate conform Legii nr. 

350/2005 din fondurile publice ale Judeţului Buzău în anul 2019. 

* 

   Supun aprobării ordinea de zi astfel enunțată: 

Supusă la vot, ordinea de zi , a fost aprobată cu 30 de voturi ”pentru”. 
 

* 

*     * 

1. Vă supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 

2020 a excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Buzău rezultat la 

încheierea exerciţiului bugetar la 31 decembrie 2019.  

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

30 voturi „pentru”. 

* 

*     * 

2. Vă supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului 

propriu al judeţului Buzău pe anul 2020. 

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

21 voturi „pentru” şi 9 „abţineri” - Babiuc Emilia, Calotă Georgian, Carpen 
Claudiu, Botea Marcel, Văcăroiu Marius – Ion, Nedelcu Grigore, Zoican Adrian, 

Mărăcine Nicolae, Enescu Liviu - Adrian.  
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3. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 

Buzău. 

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

30 voturi „pentru”. 

* 

*     * 

4. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă 

Buzău.  

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

30 voturi „pentru”. 

* 

*     * 

5. Vă supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu 

Deficienţe Auditive Buzău. 

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

30 voturi „pentru”. 

* 

*     * 

6. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere 

Buzău. 

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

30 voturi „pentru”. 

* 

*     * 

7. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă 

Educaţională  Buzău.  

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

30 voturi „pentru”. 
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8. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Rm. 

Sărat. 

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

29 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). 

* 

*     * 

9. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului Judeţean de Urgență Buzău. 

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

29 voturi „pentru”. 

(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) 

* 

*     * 

10. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Bibliotecii judeţene „Vasile Voiculescu” 

Buzău. 

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

30 voturi „pentru”. 

* 

*     * 

11. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Muzeului Judeţean Buzău. 

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

30 voturi „pentru”. 

* 

*     * 

12. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Teatrului „George Ciprian” Buzău. 
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Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 

30 voturi „pentru”. 

* 

*     * 

13. Vă supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău. 

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

30 voturi „pentru”. 

* 

*     * 

14. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Buzău. 

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

29 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). 

* 

*     * 

15. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului anual 

de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2020. 

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

29 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). 

* 

*     * 

16. Vă supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului 
anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul propriu al judeţului Buzău  

pentru anul 2020, cu amendamentul formulat. 
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Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 

21 voturi „pentru” şi 9 „abţineri” - Babiuc Emilia, Calotă Georgian, Carpen 
Claudiu, Botea Marcel, Văcăroiu Marius – Ion, Nedelcu Grigore, Zoican Adrian, 

Mărăcine Nicolae, Enescu Liviu - Adrian.  

* 

*     * 

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

lucrări de întreținere curentă/periodică și reparații, consolidări, modernizări, 
reabilitări și refacere în urma calamităților pentru drumurile și podurile aflate în 

administrarea Consiliului Județean Buzău și respectiv a Programului de lucrări de 
reabilitare, modernizare și/sau asfaltare a drumurilor și podurilor aflate în 

administrarea Consiliului Județean Buzău prin Programul Național de Dezvoltare 

Locală în anul 2020. 

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

30 voturi „pentru”. 

* 

*     * 

18. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării II a 
bugetului proiectului „Modernizare DJ 203K, km 38+000 – 75+000, Mărăcineni – 

Podu Muncii, Județul Buzău”. 

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

21 voturi „pentru” şi 9 „abţineri” - Babiuc Emilia, Calotă Georgian, Carpen 
Claudiu, Botea Marcel, Văcăroiu Marius – Ion, Nedelcu Grigore, Zoican Adrian, 

Mărăcine Nicolae, Enescu Liviu - Adrian.  

* 

*     * 

19. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației 

tehnico-economice – faza proiect tehnic de execuție și a indicatorilor 
tehnico-economici ai proiectului „Eficientizarea energetică a clădirii Dermato 

Venerice – Compartiment al Spitalului Județean de Urgență Buzău. 

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

29 voturi „pentru”. 

(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) 
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20. Supun votului proiectul de hotărâre privind predarea către Ministerul 

Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de 
Investiții „C.N.I” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea 

executării obiectivului de investiții „Construire bază sportivă TIP 2 (nevăzători)” 
– Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Buzău, strada Horticolei, nr. 52, 

municipiul Buzău, județul Buzău. 

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

30 voturi „pentru”. 

* 

*     * 

21. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea promovării 

proiectului „Planificare strategică, simplificare administrativă și optimizare a 
unor servicii pentru cetățeni, la nivelul județului Buzău” propus în cadrul POCA, 

Axa Prioritară 2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și 
transparente, Operațiunea 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în 

administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari 
în concordanță cu SCAP, Cererea de proiecte POCA/661/2/1 – CP 13/2019 

pentru regiunile mai puțin dezvoltate. 

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

30 voturi „pentru”. 

* 

*     * 

22. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea promovării de 

către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău a 
proiectului „Împreună – Suport Comunitar pentru Persoanele Adulte cu 

Dizabilități” în cadrul Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și 

creșterea incluziunii romilor”, apelul nr. 4. 

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

29 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). 

* 

*     * 

23. Vă supun la vot proiectul de hotărâre privind certificarea denumirii de 
Teatrul „George Ciprian” pentru instituția de cultură de sub autoritatea 

Consiliului Județean Buzău. 
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Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 

30 voturi „pentru”. 

* 

*     * 

24. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării 

evaluării anuale a managementului la Muzeul Județean Buzău, Biblioteca 
Județeană „Vasile Voiculescu” Buzău, Teatru „George Ciprian” Buzău și Centrul 

Județean de Cultură și Artă Buzău. 

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

30 voturi „pentru”. 

* 

*     * 

25. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 

nivelului unui post din statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Buzău. 

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

29 voturi „pentru”. 

(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). 

 

* 

*     * 

26. Vă supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 

numărului de personal, organigramei și statului de funcții la Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău. 

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

29 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). 

 

 

 



11 

 

II. RAPOARTE 

1. Supun la vot însușirea Raportului privind utilizarea subvențiilor pentru 

activități de asistență socială, acordate în baza Legii nr.34/1998 de Consiliul 
Județean Buzău asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care 

înființează și administrează unități de asistență socială în județul Buzău, în anul 

2019. 

Supus la vot, Raportul a fost însușit cu 30 de voturi „pentru” de plenul 

Consiliului Județean Buzău. 

 

2. Supun la vot însușirea Raportului anual al finanţărilor nerambursabile 

acordate conform Legii nr. 350/2005 din fondurile publice ale Judeţului Buzău 

în anul 2019. 

Supus la vot, Raportul a fost însușit cu 30 de voturi „pentru” de plenul 

Consiliului Județean Buzău. 

* 

*     * 

Domnul Petre – Emanoil Neagu: - Dacă nu sunt alte intervenţii, declar 

închise lucrările şedinţei şi vă mulţumesc pentru participare. 

Lucrările ședinței au luat sfârşit.  

 

  PREŞEDINTE, 
 

PETRE – EMANOIL NEAGU 
 

 
 

        SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 
 

                      MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 
 
 
   

 
  Verificat, 

Mirela Oprea 
 
 

  Steno-tehnored:   
    Steliana Şulă 


