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CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 
 

PROCES VERBAL 
încheiat în şedinţa ordinară a  
Consiliului Judeţean Buzău  
din data de 15 aprilie 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, Rânja Paul-Eugen, Rotaru Eduard, Nicoare Iulian, Nedelcu 

Grigore, Pricop Karmencita,  Vieru Mariana – Eliza, Mărăcine Nicolae, Pitiș 
Cornel, Zoican Adrian, Voinea Nicolae. 

Domnul Popescu D. Ion și domnul Văcăroiu Marius – Ion sunt prezenți 
prin telefon. 

 

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. 92 din 08 aprilie 2020. 

Lucrările şedinţei sunt deschise de domnul Petre – Emanoil Neagu – 

Preşedinte al Consiliului Judeţean care a spus: 

-Bună dimineaţa. 

Prin Dispoziţia nr. 92 din 08 aprilie 2020, am convocat astăzi, 15 aprilie 
a.c., Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară. 

 La şedinţă sunt prezenţi fizic 31 de consilieri județeni. 
 

Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 
 

 Vă rog să fiți de acord ca domnul consilier județean Popescu D. Ion, 

dânsul făcând parte din categoria de persoane vulnerabile și domnul Văcăroiu 
Marius care nu a putut ajunge la ședință din cauza unei urgențe, în intervalul 

de timp, să fie alături de noi, prin telefon. 
 

 Consilierii județeni prezenți au fost de acord cu această propunere. 
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Domnul Petre – Emanoil Neagu: -  Am să o rog pe doamna Oprea 
Mirela să-i apeleze pe domnul Popescu D. Ion și pe domnul Văcăroiu Marius 

pentru a-și exprima votul pentru procesul-verbal al şedinţei ordinare din data 
de 26 martie a Consiliului Județean Buzău, aprobarea ordinii de zi și cele 9 

proiecte de hotărâre înscrise pe ordinea de zi. 
 

În urma convorbirii telefonice pe speaker cu cei doi domni consilieri 
județeni, Consiliul Județean Buzău ia act de votul acestora  după cum urmează: 

 
Domnul Popescu D. Ion a votat „pentru” - proces –verbal, ordine de zi și 

cele 9 proiecte de hotărâre înscrise pe ordinea de zi.  
Domnul Văcăroiu Marius a votat „pentru” - proces –verbal, ordine de zi 

și cele 9 proiecte de hotărâre înscrise pe ordinea de zi.  
 

Domnul Petre – Emanoil Neagu: - Vă supun aprobării prin vot, 

procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 26 martie 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. Execuția bugetului propriu al județului Buzău pe trimestrul I 2020 pe 

cele două secțiuni; 

2. Rectificarea a II–a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 

2020; 

3. Repartizarea unor sume din fondul de rezervă al bugetului propriu al 
județului Buzău pe anul 2020 unităților administrativ teritoriale din județul 

Buzău în vederea prevenirii și combaterii COVID–19; 

4. Aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiţii “Construcție modulară de tip container cu 

funcţiunea de Centrul Militar Judeţean” – Municipiul Buzău, strada Bistriţei, 

nr.45; 

5. Aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiţii “Construire bloc de locuinţe de serviciu” – 

Municipiul Buzău, bulevardul Gării, nr.8; 

6. Aprobarea unor modificări privind numărul de personal, organigrama 

și statul de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Buzău; 

7. Validarea Dispoziției nr. 78/2020 a Președintelui Consiliului Județean 
Buzău privind aprobarea acordării de subvenții pentru activități de asistență 

socială de la bugetul județului Buzău în anul 2020, conform Legii nr. 34/1998; 
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8. Însușirea și validarea unor protocoale de colaborare cu autorități și 

organisme publice în scopul prevenirii și combaterii COVID–19. 

* 

 Suplimentar, vă propun încă un proiect de hotărâre, care a fost discutat 

în comisiile de specialitate, respectiv: 

9. Aprobarea Planului de măsuri implementat de Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău în aplicarea prevederilor 

Ordonanței Militare nr. 8/2020. 

* 

   Supun aprobării ordinea de zi astfel completată: 

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

 
* 

*     * 
 

1. Vă supun la vot proiectul de hotărâre privind execuția bugetului propriu 
al județului Buzău pe trimestrul I 2020 pe cele două secțiuni. 

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

cu 33 voturi „pentru”. 

* 

*     * 
 

2. Supun votului proiectul de hotărâre privind rectificarea a II–a 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”. 

 

Vă precizez că anul acesta și în acest context, nu vom mai organiza 
BuzăuFest și nici nu vom mai aloca sume pentru coorganizarea în parteneriat 

a altor manifestări. 
* 

*     * 
 

3. Vă supun votului proiectul de hotărâre privind repartizarea unor sume 
din fondul de rezervă al bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2020 

unităților administrativ teritoriale din județul Buzău în vederea prevenirii și 
combaterii COVID–19. 

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

cu 33 voturi „pentru”. 

* 

*     * 
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4. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de 
Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 

“Construcție modulară de tip container cu funcţiunea de Centrul Militar 
Judeţean” – Municipiul Buzău, strada Bistriţei, nr.45. 

 
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 aprobarea Studiului de 
Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 

“Construire bloc de locuinţe de serviciu” – Municipiul Buzău, bulevardul Gării, 
nr.8. 

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 aprobarea unor modificări 

privind numărul de personal, organigrama și statul de funcții ale 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). 

* 

*     * 
 

7. Vă supun la vot proiectul de hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 
78/2020 a Președintelui Consiliului Județean Buzău privind aprobarea acordării 

de subvenții pentru activități de asistență socială de la bugetul județului Buzău 
în anul 2020, conform Legii nr. 34/1998.  

 
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 însușirea și validarea unor 
protocoale de colaborare cu autorități și organisme publice în scopul prevenirii 

și combaterii COVID–19. 
 

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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9. Vă supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de 

măsuri implementat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Buzău în aplicarea prevederilor Ordonanței Militare nr. 8/2020. 

 
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). 

* 

*     * 
 

Domnul Petre – Emanoil Neagu: - Dacă nu mai sunt alte intervenţii, 
vă mulțumesc pentru participare, vă mulțumesc pentru votul dat și cred că 

sunteți în asentimentul meu să le mulțumesc tuturor celor din linia I – cadrelor 
medicale, Poliției, Jandarmeriei, Armatei. Ne-a ferit Dumnezeu să avem cazuri 

deosebite la Buzău. Vă urez la toți Sărbători Pascale liniștite și sănătoase și să 
sperăm că va fi ultima Sărbătoare Pascală sărbătorită așa.  

Declar închise lucrările şedinţei și sper ca următoarea ședință să o facem 
fără măști. 

Vă mulțumesc și să aveți grijă de voi! 

 

Lucrările ședinței au luat sfârşit.  

 

  PREŞEDINTE, 
 

PETRE – EMANOIL NEAGU 
 
 

        SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 
 

                                     MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 
 
 

 
  Verificat, 

Mirela Oprea 
 
 
  Steno-tehnored:   
    Steliana Şulă 

 

 


