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CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 
 

PROCES VERBAL 
încheiat în şedinţa ordinară a  
Consiliului Judeţean Buzău  
din data de 26 martie 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, Dragomir Ionuţ Sebastian, Enescu Liviu – Adrian, Ghiveciu Adrian-

Iulian, Gubandru Aurel, Holban Corina-Monica, Măntoiu Ion, Mocanu Viorel, 
Popescu D. Ion, Rânja Paul-Eugen, Rotaru Eduard, Nicoare Iulian, Nedelcu 

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

Consilierii judeţeni au fost convocaţi în şedinţă ordinară în baza Dispoziţiei 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău nr. 65 din 19 martie 2020. 

Lucrările şedinţei sunt deschise de domnul Petre – Emanoil Neagu – 

Preşedinte al Consiliului Judeţean care a spus: 

-Bună dimineaţa. 

Prin Dispoziţia nr. 65 din 19 martie 2020, am convocat astăzi, 26 martie 

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

 La şedinţă sunt prezenţi 33 de consilieri judeţeni. 

 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 19 februarie 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 32 

de voturi „pentru”. 

* 

Pentru şedinţa de astăzi, vă informez că am retras de pe ordinea de zi 
proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de 

efectuare a transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la 
nivel judeţean, în judeţul Buzău. Am retras acest proiect de hotărâre, motivat 

de respingerea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.51/2019, în baza căreia 

se elaborase Regulamentul. 

 Suplimentar în locul celui retras, vă propun proiectul de hotărâre privind 
aprobarea situațiilor financiare anuale, a contului de profit și pierdere, 

repartizării profitului realizat în exercițiul financiar 2019 precum și aprobarea 
bugetului de venituri și cheltuieli al Societății ”Domenii Prest Serv” SRL Buzău, 

proiect ce a fost discutat în comisiile de specialitate. 

Ca urmare, vă supun aprobării următoarea ordine de zi: 

 

  I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND: 

1. Validarea mandatului de consilier județean al domnului Dragomir Ionuț 

Sebastian; 

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

propriu al Județului Buzău rezultat al încheierea exercițiului bugetar la 31 

decembrie 2019 – forma actualizată 1; 

3. Rectificarea I a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2020; 

4. Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al 

Spitalului Județean de Urgență Buzău; 

5. Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al 

Muzeului Județean Buzău; 

6. Completarea anexei nr.14.8 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău 

nr.235/2019 privind stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 

2020; 

7. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Proiect Tehnic si 

reaprobare a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții 
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„Reabilitare drum județean DJ 203L, între km. 29+400-50+000, Cozieni-
Bozioru-Brăiești, județul Buzău” finanțat prin Programul Naţional de Dezvoltare 

Locală; 

8. Aprobarea solicitării Consiliului Județean Buzău de trecere din domeniul 

public al orașului Pogoanele  în domeniul public al județului Buzău a imobilului 

situat în orașul Pogoanele, cu destinația de „Centru de asistență medico-socială 

Pogoanele; 

9. Aprobarea Procedurii de închiriere a bunurilor imobile din domeniul 
public şi privat al Judeţului Buzău, aflate în administrarea Consiliului Judeţean 

Buzău; 

10. Aprobarea inițierii procedurii de închiriere prin licitație publică a unor 
spații din imobilele aflate în proprietatea publică a județului Buzău și 

administrarea Spitalului Județean de Urgență Buzău; 

11. Aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Buzău, în calitate de partener, în proiectul „VIP-PLUS - 

voluntariat – inițiative – profesionalism pentru calitate în serviciile de zi 
destinate copiilor în comunitățile vulnerabile”, finanțat prin granturile SEE și 

norvegiene 2014 – 2021; 

12. Completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 122/2019; 

13. Modificarea componenței nominale a Comisiei de evaluare a 

persoanelor adulte cu handicap Buzău; 

14. Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcţii al 

Muzeului Județean Buzău; 

15. Aprobarea unor modificări în organigrama şi statul de funcţii ale 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău; 

16. Completarea punctului I din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean 
Buzău nr. 281/2017 privind stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru 

autoturismele care deservesc parcul auto al Consiliului Judeţean Buzău şi al 

instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean – forma actualizată; 

17. Aprobarea situațiilor financiare anuale, a contului de profit și 

pierdere, repartizării profitului realizat în exercițiul financiar 2019 precum și 
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății ”Domenii PrestServ” 

SRL Buzău; 

18. Constituirea, organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru coordonarea 
implementării măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a 

locuitorilor din aşezările informale din judeţul Buzău; 
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19. Stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în 

Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău 

pentru ședința ordinară din data de 02 aprilie 2020; 

20. Stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în 

Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău 

pentru ședința extraordinară din data de 02 aprilie 2020. 

  II. RAPOARTE 

1. Raport privind activitatea autorității publice județene în anul 2019; 

2. Raport de activitate al Președintelui Consiliului Județean Buzău pentru 

anul 2019; 

3. Raport de activitate al Vicepreședintelui Consiliului Județean Buzău – 

Lungu Romeo Daniel pentru anul 2019; 

4. Raport de activitate al Vicepreședintelui Consiliului Județean Buzău – 

Petre Adrian-Robert pentru anul 2019; 

5. Raport de evaluarea implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2019 – 

centralizat; 

6. Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în cadrul 

Consiliului Judeţean Buzău, în anul 2019; 

7. Raport semestrial privind activitatea de soluţionare a petiţiilor iulie – 

decembrie 2019; 

* 

     Supun aprobării ordinea de zi astfel modificată: 

Supusă la vot, ordinea de zi , a fost aprobată cu 32 de voturi ”pentru”. 

 
Domnul Petre Emanoil Neagu: - Înainte de a intra în ordinea de zi 

vreau să vă informez ce am făcut noi, Consiliul Judeţean Buzău vis-a-vis de 
ceea ce se întâmplă în această perioadă.  

Consiliul Judeţean Buzău, având în administrare Spitalul Județean de 
Urgență Buzău a făcut anumite lucruri, care cred eu, era normal să le facă. În 

primul rând imediat ce s-a declarat pandemie Consiliul Județean Buzău a trebuit 

să intervină. 
 Prin Comitetul pentru Situații de Urgență la nivel național și implicit la 

nivel județean, s-au dat primele hotărâri, iar prima hotărâre a fost trecerea 
Taberei de la Arbănași ca și stabiliment, dacă pot să spun așa, pentru cei care 

ar putea fi suspecți de acest virus ucigaș. Știți foarte bine că tabăra nu este a 
noastră este a Ministerului Tineretului dar fiind situație de urgență a trebuit să 
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intervenim să o facem cât de cât accesibilă pentru acești bolnavi. A trebuit să 
cumpărăm centrală, a trebuit să facem instalațiile. Bineînțeles a trebuit să 

apelez la Societatea Domenii Prest Serv. 
 Tot ce s-a făcut în primele zile s-a făcut numai cu ajutorul Consiliului 

Județean. Apoi după aceea, Ministerul Tineretului au pus la dispoziție Tabăra de 
la Poiana Pinului. Nu este o hotărâre a noastră a Consiliului Județean. În situații 

de urgență toți ne supunem și așa este firesc. Și acolo din nefericire, chiar dacă 
era o tabără care își desfășura activitatea pe timp de vară, nu erau nici un fel 

de condiții pentru a duce acolo niște oameni bolnavi. Iarăși cumpără centrală, 
du oamenii să deratizeze și cu cine credeți? Tot cu societatea noastră Domenii. 

S-au implementat anumite lucruri, corturile de la Spitalul Județean de Urgență, 
atât cele de la Secția de boli infecțioase cât și cel de la Spitalul Județean tot cu 

cei de la Domenii Prest Serv. Bineînțeles în ultima perioadă corturile au fost 
făcute de către armată dar infrastructura am făcut-o noi. Apoi a început, cum 

știm fiecare, să se rostogolească acest virus. Am dat o dispoziție prin care am 

dispus achiziționarea de echipamente medicale, teste rapide, măști, 
combinezoane, dezinfectant. Noi cred că ar trebui să fim mulțumiți că ne-am 

făcut datoria, pentru că dacă astăzi Poliția, Jandarmeria, Inspectoratul județean 
de urgență, cei de la salvare, de la spital și așa mai departe, au măști, 

combinezoane să știți că sunt luate de către Consiliul Județean. Nu vreau să 
intru în polemică cu nimeni, dar nu mi se pare normal ca anumiți oameni să 

beneficieze de suferința altora. Așa cum se gestionează situația la momentul 
acesta la Spitalul Județean eu cred că suntem în niște parametri normali și cred 

că sunteți de acord cu mine când spun că trebuie să le aducem un omagiu celor 
care sunt în prima linie - cadrele medicale. Nu sunt de acord cu cei care dau cu 

pietre în cei de la Suceava, doamne ferește, s-a întâmplat asta este viața, dar 
trebuie să învățăm să ne ferim de acest virus. 

Prin fondul de rezervă 1 milion de lei l-am trecut la dispoziția 
Președintelui ca să putem cumpăra cu celeritate cele ce trebuie. Din nefericire 

foarte greu găsești măști, combinezoane și așa mai departe, pentru că s-a 

gândit cineva că dacă astăzi o mască costa 2 lei, mâine s-o vândă cu 10 lei. 
Asta este crimă, după ,părerea mea, dar asta s-a întâmplat. Chiar astăzi o să 

ne sosească 3000 de măști, 1000 vor merge la Spitalul Județean, 1000 către 
toate Unitățile administrativ teritoriale, o parte la Spitalul de la Smeeni și așa 

mai departe. Mâine vor sosi și primele teste rapide. Am făcut demersurile 
împreună cu cei de la Spitalul Județean de Urgență, cu Ministerul Sănătății ca 

să se achiziționeze un aparat de testare a virusului. Banii sunt deja la cei de la 
Direcția de Sănătate Publică pentru a putea achiziționa acest aparat. 

Eu sper că prioritatea noastră zero este sănătatea populației, pentru că 
fără sănătate putem avea toate milioanele din lume, dar dacă nu suntem 

sănătoși și viața se oprește în loc totul este în zadar. 
Și pentru că suntem la final de mandat eu chiar vă mulțumesc sincer 

pentru tot ce ați făcut dumneavoastră în acești patru ani pentru cetățenii din 
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județul Buzău. Cred că am fost un consiliu alcătuit din oameni raționali, nu s-a 
ținut cont de cele mai multe ori de apartenența politică și toți ne-am dat mâna, 

după puterile și priceperea noastră, să mișcăm lucrurile din loc, să facem lucruri 
bune pentru județul Buzău. 

Viața merge, la Consiliul Județean, înainte. Astăzi o să aprobați 
documentația pe DJ Măgura – Brăiești, tot astăzi, chiar dacă este pandemie, mă 

întâlnesc cu constructorul care face reabilitarea drumului V. Vodă – Bisoca, deja 
se face organizarea de șantier acolo și am început lucrările de vară, mă refer la 

covoarele asfaltice, acum se lucrează în zona Nehoiu. Bineînțeles că se lucrează 
într-un ritm redus și vom continua cât sănătatea oamenilor și legea ne va 

permite. Trebuie să avem încredere în noi și încredere că vom trece cu bine 
peste această situație. 

Pentru anumiți constructori care lucrează pe PNDL, vreau să știți că toate 
facturile le plătim din banii Consiliului Județean, pentru că avem voie, și vom 

primi banii mai devreme sau mai târziu de la Ministerul Dezvoltării. 

Oricând vă stăm la dispoziție cu toate informațiile necesare și încă o dată 
vă mulțumesc pentru tot ceea ce ași făcut împreună cu noi în acești patru ani și 

sper să trecem cu bine peste lucrurile care se întâmplă acum. 
 

* 
 

1. La proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier de 
judeţean al domnului DRAGOMIR IONUȚ - SEBASTIAN, supleant pe listele 

Partidului Social Democrat. Îl rog pe domnul Voinea Nicolae președintele 

Comisiei de validare – să prezinte Raportul comisiei de validare. 

Domnul Voinea Nicolae: 

RAPORT 

privind validarea mandatului de consilier județean al domnului 

Dragomir Ionuț Sebastian 

 

Urmare constatării încetării de drept, înainte de expirarea duratei 

normale, a mandatului de consilier județean al domnului Nicoară Silviu, prin 

demisie, a devenit vacant un mandat de consilier, mandat care se cuvine 

următorului supleant de pe lista de candidaţi a Organizaţiei Judeţene Buzău a 

Partidului Social Democrat, validată de Biroul Electoral de Circumscripție 

Județeană Buzău la alegerile locale din 05 iunie 2016. 

 În acest sens, Organizaţia Judeţeană Buzău a Partidului Social Democrat, 

prin adresa nr. 4793 din 18.03.2020 a solicitat validarea mandatului de 

consilier județean al domnului Dragomir Ionuț Sebastian, supleant pe lista de 

candidați a partidului la alegerile locale din anul 2016 – poziția nr. 26, în 
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considerarea faptului că domnul Vasilescu Bogdan, aflat la poziția 25 din listă, a 

renunțat la calitatea de supleant. 

Având în vedere cele menționate, Comisia de validare a Consiliului 

Județean Buzău constată, în baza art. 602 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu  art.30-34 din 

Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, îndeplinirea condițiilor legale pentru validarea 

mandatului de consilier județean al domnului Dragomir Ionuț Sebastian și 

propune plenului Consiliului Județean adoptarea proiectului de hotărâre. 

 

* 

Domnul Petre Emanoil Neagu: - Supun votului proiectul de hotărâre 

privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului DRAGOMIR 

IONUȚ - SEBASTIAN.  

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

32 voturi „pentru”. 

* 

Îl invit pe domnul consilier DRAGOMIR să depună Jurământul. 

Domnul Dragomir Ionuţ Sebastian: 

J U R Ă M Â N T 
 

 Subsemnatul DRAGOMIR IONUŢ SEBASTIAN luând act de 

validarea mandatului pentru funcţia de consilier în Consiliul Judeţean 

Buzău, depun şi semnez în faţa Consiliului Judeţean următorul 

jurământ: 

 

 “ Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună - 

credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele 

locuitorilor judeţului Buzău. 

 Aşa să-mi ajute Dumnezeu !”. 

2. Vă supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 
2020 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat al 

încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2019 – forma actualizată 1. 
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Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 

33 voturi „pentru”. 

* 

*     * 

3. Vă supun votului proiectul de hotărâre privind rectificarea I a bugetului 

propriu al Județului Buzău pe anul 2020. 

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 I a bugetului de 

venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului Județean de Urgență Buzău.  

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

32 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). 

* 

*     * 

5. Vă supun votului proiectul de hotărâre privind rectificarea I a bugetului 

de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Muzeului Județean Buzău. 

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 completarea anexei nr.14.8 la 

Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.235/2019 privind stabilirea taxelor și 

tarifelor de nivel județean pentru anul 2020. 

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

32 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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* 

*     * 

7. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 
tehnico-economice, faza Proiect Tehnic și reaprobare a indicatorilor tehnico-

economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare drum județean DJ 203L, între 
km 29+400-50+000, Cozieni-Bozioru-Brăiești, județul Buzău” finanțat prin 

Programul Naţional de Dezvoltare Locală.  

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

33 voturi „pentru”. 

* 

*     * 

8. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării 

Consiliului Județean Buzău de trecere din domeniul public al orașului Pogoanele 
în domeniul public al județului Buzău a imobilului situat în orașul Pogoanele, cu 

destinația de „Centru de asistență medico-socială Pogoanele”. 

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

33 voturi „pentru”. 

* 

*     * 

9. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea Procedurii de 
închiriere a bunurilor imobile din domeniul public şi privat al Judeţului Buzău, 

aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău. 

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

33 voturi „pentru”. 

* 

*     * 

10. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea inițierii 

procedurii de închiriere prin licitație publică a unor spații din imobilele aflate în 
proprietatea publică a județului Buzău și administrarea Spitalului Județean de 

Urgență Buzău. 

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

32 voturi „pentru”. 



10 

 

(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). 

* 

*     * 

11. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea participării 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău, în calitate 
de partener, în proiectul „VIP-PLUS - voluntariat – inițiative – profesionalism 

pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor în comunitățile vulnerabile”, 

finanțat prin granturile SEE și norvegiene 2014 – 2021. 

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). 

* 

*     * 

12. Supun la vot proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean Buzău nr. 122/2019. 

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). 

* 

*     * 

13. Vă supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea componenței 

nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap 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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*     * 

14. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 

nivelului unor posturi din statul de funcţii al Muzeului Județean Buzău. 

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

33 voturi „pentru”. 

* 

*     * 

15. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea unor modificări în 

organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău. 

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

32 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). 

* 

*     * 

16.Vă supun la vot proiectul de hotărâre privind completarea punctului I 
din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.281/2017 privind 

stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru autoturismele care deservesc 
parcul auto al Consiliului Judeţean Buzău şi al instituţiilor şi serviciilor publice 

de interes judeţean – forma actualizată. 

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

33 voturi „pentru”. 

* 

*     * 

17. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor 

financiare anuale, a contului de profit și pierdere, repartizării profitului realizat 
în exercițiul financiar 2019 precum și aprobarea bugetului de venituri și 

cheltuieli al Societății ”Domenii Prest Serv” SRL Buzău . 

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

Carpen Claudiu, Botea Marcel, Văcăroiu Marius – Ion, Nedelcu Grigore, Zoican 

Adrian, Mărăcine Nicolae, Enescu Liviu - Adrian.  

* 
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*     * 

18. Vă supun la vot proiectul de hotărâre privind constituirea, organizarea 
şi funcţionarea Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare 

pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările informale 

din judeţul Buzău. 

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

33 voturi „pentru”. 

* 

*     * 

19. Supun la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea unui mandat 
special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la 

Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința ordinară din data de 02 

aprilie 2020. 

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

21 voturi „pentru” și şi 9 „abţineri” - Babiuc Emilia, Calotă Georgian, Carpen 

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

Mărăcine Nicolae, Enescu Liviu - Adrian. 

(domnul Bușcu Alexandru și domnul Bogdan Ion nu au participat la vot 

fiind sub incidenţa art. 228 alin. (1) lit. „e” respectiv lit. „a” din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ). 

* 

*     * 

20. Supun votului proiectul de hotărâre privind stabilirea unui mandat 
special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la 

Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința extraordinară din data 

de 02 aprilie 2020. 

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

31 voturi „pentru”. 

(domnul Bușcu Alexandru și domnul Bogdan Ion nu au participat la vot 

fiind sub incidenţa art. 228 alin. (1) lit. „e” respectiv lit. „a” din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ). 

* 

*     * 

II. RAPOARTE 
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1. Vă supun votului însușirea în bloc a rapoartelor prevăzute la punctul al 

II-lea de pe ordinea de zi.    

Rapoartelor prevăzute la punctul al II-lea de pe ordinea de zi, supuse la 

vot în bloc,  au fost însușite de către plenul Consiliului Județean Buzău cu 33 de 

voturi ”pentru”. 

* 

*     * 

Domnul Petre Emanoil Neagu: - Dacă nu mai 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 

 


