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CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

PROCES VERBAL 

încheiat în şedinţa ordinară a  
Consiliului Judeţean Buzău  
din data de 29 iunie 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, Popescu D. Ion, Vieru Mariana – Eliza, Mărăcine Nicolae, Pitiș 
Cornel, Zoican Adrian, Voinea Nicolae, Văcăroiu Marius – 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 şi domnul Ciolan Liviu - 
director executiv - Direcţia 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. 155 din 23 iunie 2020. 

Lucrările şedinţei sunt deschise de domnul Petre – Emanoil Neagu – 
Preşedinte al Consiliului Judeţean care a spus: 

-Bună dimineaţa şi „La mulţi ani” celor care astăzi sărbătoresc ziua 
numelui! 

Prin Dispoziţia nr. 155 din 23 iunie 2020, am convocat astăzi, 29 iunie 
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 28 mai 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. Rectificarea a IV-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 
2020; 

2. Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al 
Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Buzău; 

3. Aprobarea formei actualizate I a Programului anual de achiziții publice 
al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2020; 

4. Aprobarea Planului de menținere a calității aerului pentru judeţul 
Buzău, 2019 – 2023; 

5. Aprobarea Statutului județului Buzău – forma actualizată conform 
Codului administrativ; 

6. Aprobarea promovării proiectului „Asigurarea de echipamente medicale 
și de protecție medicală pentru Spitalul Județean de Urgență Buzău pentru 
gestionarea crizei sanitare COVID-19” propus în cadrul POIM 2014-2020, Axa 
Prioritară 9: Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de 
COVID-19 Obiectiv Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei 
sanitare Covid-19; 

7. Aprobarea promovării proiectului „Asigurarea de echipamente și 
materiale de protecție pentru personalul și beneficiarii serviciilor publice de 
asistență socială furnizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Buzău pentru gestionarea crizei sanitare COVID – 19” propus în cadrul 
POIM 2014-2020, Axa Prioritară 9: Protejarea sănătății populației în contextul 
pandemiei cauzate de COVID-19 Obiectiv Specific 9.1 Creșterea capacității de 
gestionare a crizei sanitare Covid-19; 

8. Aprobarea promovării de către Teatrul „George Ciprian” Buzău a 
proiectului „Tele-Ecounters: Beyond the Human” în cadrul Programului Europa 
Creativă, Cultura 2020; 
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9. Aprobarea unui parteneriat între Consiliul Județean Buzău, Asociația 
„Ținutul Buzăului” și Universitatea București – Centrul Geomedia în vederea 
inițierii și realizării procedurilor aferente accederii, obținerii, menținerii și 
pregătirii validării/revalidării statutului de Geoparc UNESCO pentru „Ținutul 
Buzăului”; 

10. Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 
57/2020 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; 

11. Darea în administrarea Consiliului Local al comunei Săhăteni a unei 
suprafeţe de teren din DJ 205B, situate în intravilanul comunei Săhăteni; 

12. 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; 

13. Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcții al 
Spitalului Județean de Urgență Buzău; 

14. Aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”, la care județul Buzău este 
membru asociat; 

15. Aprobarea completării obiectului contractului de delegare directă a 
gestiunii unor activităţi ale serviciului de administrare a domeniului public şi 
privat al judeţului Buzău; 

16. Aprobarea organigramei și statului de funcții la Societatea „Domenii 
Prest Serv” SRL  Buzău; 

17. Adoptarea Monografiei economico-militare a județului Buzău; 
* 

 Suplimentar vă propun 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 – formă 
actualizată 2. 

 

* 

  Supun aprobării ordinea de zi astfel completată precum și aprobarea ca 
proiectul suplimentar să fie primul pe ordinea de zi: 

     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 aprobarea utilizării în 
anul 2020 a excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Buzău rezultat 
la încheierea exerciţiului bugetar la 31 decembrie 2019 – formă actualizată 2. 

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

* 

*     * 

2. Vă supun la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea a IV-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”. 

* 

*     * 

3. Vă supun votului proiectul de hotărâre privind rectificarea I a bugetului 
de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Centrului Județean de Resurse și 
Asistență Educațională Buzău. 

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

* 

*     * 

4. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea formei actualizate I 
a 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 
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). 

* 

*     * 

5. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de 
menținere a calității aerului pentru judeţul Buzău, 2019 – 2023.  

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 
33 voturi „pentru”. 
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6. Vă supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea Statutului 
județului Buzău – forma actualizată conform Codului administrativ. 

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 aprobarea promovării 
proiectului „Asigurarea de echipamente medicale și de protecție medicală 
pentru Spitalul Județean de Urgență Buzău pentru gestionarea crizei sanitare 
COVID-19” propus în cadrul POIM 2014 – 2020, Axa Prioritară 9: Protejarea 
sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 Obiectiv 
Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare 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). 

* 

*     * 

8. Supun la vot proiectul de hotărâre privind Aprobarea promovării 
proiectului „Asigurarea de echipamente și materiale de protecție pentru 
personalul și beneficiarii serviciilor publice de asistență socială furnizate de 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău pentru 
gestionarea crizei sanitare COVID – 19” propus în cadrul POIM 2014 – 2020, 
Axa Prioritară 9: Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate 
de COVID-19 Obiectiv Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei 
sanitare Covid-19.  

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 la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea promovării de 
către Teatrul „George Ciprian” Buzău a proiectului „Tele-Ecounters: Beyond the 
Human” în cadrul Programului Europa Creativă, Cultura 2020. 

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 unui parteneriat 
între Consiliul Județean Buzău, Asociația „Ținutul Buzăului” și Universitatea 
București – Centrul Geomedia în vederea inițierii și realizării procedurilor 
aferente accederii, obținerii, menținerii și pregătirii validării/revalidării statutului 
de Geoparc UNESCO pentru „Ținutul Buzăului”. 

Domnul Petre – Emanoil Neagu: - Eu cred că este un lucru foarte 
important pentru cetăţenii judeţului Buzău şi nu numai. Este una dintre cele 
mai mari realizări ale Consiliului Judeţean Buzău în acest mandat. 

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 modificarea și completarea 
Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 57/2020 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 
31 voturi „pentru”. 

(domnii Măntoiu Ion şi Zoican Adrian nu au participat la vot fiind sub 
incidenţa art. 228 alin. (1) lit. ”a” respectiv alin. (1) lit. ”e” din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ). 

* 

*     * 

12. Supun votului proiectul de hotărâre privind darea în administrarea 
Consiliului Local al comunei Săhăteni a unei suprafeţe de teren din DJ 205B, 
situate în intravilanul comunei Săhăteni. 

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

* 

*     * 

14. Vă supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 
nivelului unor posturi din statul de funcții 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). 

* 

*     * 

15. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Actului 
Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ 
BUZĂU 2020”, la care județul Buzău este membru asociat. 

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

* 

*     * 

16. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea completării 
obiectului contractului de delegare directă a gestiunii unor activităţi ale 
serviciului de administrare a domeniului public şi privat al judeţului Buzău. 

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

* 

*     * 
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17. Vă supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei 
și statului de funcții la Societatea „Domenii Prest Serv” SRL  Buzău. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 
24 voturi „pentru” și 9 voturi „împotrivă” - Babiuc Emilia, Calotă Georgian, 
Carpen Claudiu, Enescu Liviu – Adrian, Botea Marcel, Văcăroiu Marius – Ion, 
Nedelcu Grigore, Mărăcine Nicolae, Zoican Adrian.  

* 

*     * 

18. Vă supun la vot proiectul de hotărâre privind adoptarea Monografiei 
economico-militare a județului Buzău. 

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

* 

*     * 

Domnul Petre – Emanoil Neagu: - Dacă nu mai sunt intervenţii, declar 
închise lucrările şedinţei şi vă mulţumesc pentru participare. 

Lucrările şedinței au luat sfârşit.  

 

 

  PREŞEDINTE, 

                       PETRE – EMANOIL NEAGU 

 

 

        SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

                                   MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 
 

  Verificat, 

Mirela Oprea 

 

  Steno-tehnored:   

    Steliana Şulă 


