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CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

PROCES VERBAL 

încheiat în şedinţa ordinară a  
Consiliului Judeţean Buzău  

din data de 28 mai 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. 

Consilierii judeţeni au fost convocaţi în şedinţă ordinară în baza Dispoziţiei 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău nr. 121 din 21 mai 2020. 

Lucrările şedinţei sunt deschise de domnul Petre – Emanoil Neagu – 

Preşedinte al Consiliului Judeţean care a spus: 

-Bună dimineaţa şi Hristos s-a înălţat! 

Prin Dispoziţia nr. 121 din 21 mai 2020, am convocat astăzi, 28 mai 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. 

Vă supun aprobării prin vot, procesul-verbal al şedinţei ordinare din data 

de 15 aprilie a Consiliului Județean Buzău, care a fost afişat pe site-ul propriu.  
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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. Modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Consiliului Judeţean Buzău – forma actualizată conform Codului 

administrativ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 164/2019; 

 2. Aprobarea contului de execuție a exercițiului bugetar al Județului 

Buzău pe anul 2019; 

 3. Rectificarea a III-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 

2020; 

 4. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 

al Spitalului Județean de Urgență Buzău; 

 5. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 

al Muzeului Județean Buzău; 

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

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău; 

 7. Repartizarea unor sume din bugetul propriu al județului Buzău pe 

anul 2020 pentru unele unități de cult religios recunoscute în România; 

 8. Stabilirea unor măsuri prealabile depunerii unor cereri de finanțare 

în cadrul POIM 2014 – 2020 Consolidarea capacității de gestiune a crizei sanitare 

COVID – 19; 

 9. Însușirea și validarea Contractului de folosință gratuită dintre 

Societatea BESMAX PHARMA DISTRIBUTION SRL București și Consiliul Județean 
Buzău având ca obiect echipament medical de plasmafereză și respectiv a 

Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Buzău și Centrul de transfuzie 
sanguină Buzău pentru punerea în funcțiune și utilizare a echipamentului de 

plasmafereză; 

 10.  Completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean nr. 75/2020 

pentru însușirea și validarea unor protocoale de colaborare cu autorități și 

organisme publice în scopul prevenirii și combaterii  COVID-19; 

 11.  Completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr.278/2015 

privind atribuirea, în folosinţă gratuită, a unei suprafeţe de teren de 101 mp 

Fundaţiei „Crucea Alb-Galbenă” – Filiala Buzău; 
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 12.  Aprobarea prelungirii Acordului de colaborare între Consiliul 

Județean Buzău,  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Buzău și Fundația „SERA ROMÂNIA”; 

 13.  Completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău 

nr.105/29.05.2019 pentru aprobarea promovării de către Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău a proiectului „Servicii sociale 
pentru un viitor mai bun” - ID de proiect 129087 depus în cadrul apelului de 

proiecte POCU AP4/PI 9 IV/OS 4.12,4.13 & 4.14; 

 14.  Aprobarea Planului de măsuri al  Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Buzău pe perioada stării de alertă instituită, în 

condițiile legii, pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 

19; 

 15.  Aprobarea Planului de măsuri al Muzeului Județean Buzău pe 
perioada stării de alertă instituită în condițiile legii și pentru reluarea activității în 

condiții de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19; 

 16.  Înființarea Comisiei pentru Acord unic în cadrul structurii Direcției 
pentru amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Județean Buzău; 

 17.  Aprobarea  modificării nivelului unor funcții publice de execuție din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău; 

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

Spitalului Județean de Urgență Buzău; 

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

Teatrului „George Ciprian” Buzău; 

 20.  Aprobarea unor măsuri privind transportul județean de persoane 

prin curse regulate; 

 21.  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 28.05.2020; 

 

II. Buletin informativ cuprinzând informaţii de interes public, conform 

Legii nr. 544/2001, pentru anul 2020; 

Suplimentar vă propun proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de 
măsuri al Bibliotecii Județene ”Vasile Voiculescu” Buzău pe perioada stării de 

alertă instituită în condițiile legii și pentru reluarea activității în condiții de 

prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID - 19. 
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  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 modificarea și completarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Buzău – 
forma actualizată conform Codului administrativ, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Buzău nr. 164/2019.  

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

33 voturi „pentru”. 

* 

*     * 

2. Vă supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de 

execuție a exercițiului bugetar al Județului Buzău pe anul 2019. 

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

Claudiu, Enescu Liviu – Adrian, Botea Marcel, Văcăroiu Marius – Ion, Nedelcu 

Grigore, Mărăcine Nicolae, Zoican Adrian.  

* 

*     * 

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

* 

*     * 

4. Supun votului proiectul de hotărâre privind rectificarea a II-a 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). 
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5. Vă supun votului proiectul de hotărâre privind rectificarea a II-a 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 rectificarea  I a bugetului de 

venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția 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).                     * 

*     * 

7. Supun la vot proiectul de hotărâre privind repartizarea unor sume din 
bugetul propriu al județului Buzău pe anul 2020 pentru unele unități de cult 

religios recunoscute în România.  

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 stabilirea unor măsuri 
prealabile depunerii unor cereri de finanțare în cadrul POIM 2014 – 2020 

Consolidarea capacității de gestiune a crizei sanitare COVID – 19. 

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

31 voturi „pentru”. 

(domnul Rotaru Eduard şi Zoican Adrian nu au participat la vot fiind sub 

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

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ). 

* 

*     * 
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9. Supun votului proiectul de hotărâre privind însușirea și validarea 
Contractului de folosință gratuită dintre Societatea BESMAX PHARMA 

DISTRIBUTION SRL București și Consiliul Județean Buzău având ca obiect 
echipament medical de plasmafereză și respectiv a Protocolului de colaborare 

între Consiliul Județean Buzău și Centrul de transfuzie sanguină Buzău pentru 

punerea în funcțiune și utilizare a echipamentului de plasmafereză. 

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

33 voturi „pentru”. 

* 

*     * 

10. Supun votului proiectul de hotărâre privind completarea art. 1 din 
Hotărârea Consiliului Județean nr. 75/2020 pentru 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). 

* 

*     * 

11. Supun votului proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii 
Consiliului Judeţean Buzău nr. 278/2015 privind atribuirea, în folosinţă gratuită, 

a unei suprafeţe de teren de 101 mp Fundaţiei „Crucea Alb-Galbenă” – Filiala 

Buzău. 

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

33 voturi „pentru”. 

* 

*     * 

 

12. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii 
Acordului de colaborare între Consiliul Județean Buzău, Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău și Fundația „SERA ROMÂNIA”. 

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

32 voturi „pentru”. 
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(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 completarea Hotărârii 

Consiliului Județean Buzău nr. 105/29.05.2019 pentru aprobarea promovării de 
către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău a 

proiectului „Servicii sociale pentru un viitor mai bun” - ID de proiect 129087 

depus în cadrul apelului de proiecte POCU AP4/PI 9 IV/OS 4.12,4.13 & 4.14. 

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 Planului de măsuri 
al  Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău pe 

perioada stării de alertă instituită, în condițiile legii, pentru prevenirea și 

combaterea efectelor pandemiei de 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). 

* 

*     * 

 

15. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri 
al Muzeului Județean Buzău pe perioada stării de alertă instituită în condițiile 

legii și pentru reluarea activității în condiții de prevenire și combatere a efectelor 

pandemiei de COVID-19. 

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

33 voturi „pentru”. 
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16. Vă supun la vot proiectul de hotărâre privind înființarea Comisiei pentru 
Acord unic în cadrul structurii Direcției pentru amenajarea teritoriului și 

urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 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 modificării 

nivelului unor funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean 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 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 

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). 

* 

*     * 

19. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 

nivelului unui post din statul de funcții al Teatrului „George Ciprian” Buzău. 

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

33 voturi „pentru”. 

* 

*     * 

20. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri 

privind transportul județean de persoane prin curse regulate. 

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

31 voturi „pentru”. 
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Organizarea de şantier este, utilajele sunt. Vreau să vă mai spun ceva 

pentru că lumea trebuie să fie informată: există finanţare, nu are cum să nu fie 

finanţare pentru că altfel nu aveam cum să facem licitaţia. Este un proiect pe 

Programul de Dezvoltare Locală susţinut de Ministerul Dezvoltării şi implicit de 

Consiliul Judeţean Buzău pentru că noi trebuie să venim cu partea noastră de 

cofinanţare. Aţi văzut că am trecut printr-o perioadă mai dificilă, noi chiar dacă 

am avut fonduri mai mici a trebuit să ne descurcăm şi am reuşit să facem lucrări 

pe infrastructura rutieră din fonduri proprii. Peste câteva zile o să terminăm în 

zona Balta – Albă  - Stăvărăşti, s-a rezolvat problema după 15 - 20 de ani de 

pe Valea Nehoiului. 

Vreau să mai fac încă o precizare, avem din fonduri proprii covoare 

asfaltice în zona Cătina, Chiojdu graniţă cu judeţul Prahova şi au ieşit aşa nişte 

vorbe că lucrările s-au făcut până la Zeletin după care urmează comuna Coseşti 

satul Turleşti din Prahova şi că se sare la Cătina că este comună nu ştiu de care. 

Eu nu am făcut şi nici nu o să fac vreodată lucrul acesta pentru că nu ar fi 

corect. Chiar acum se lucrează în zona Cătina. 

O să începem în sfârşit, şi cred că o să dau ordinul de începere a lucrărilor 

până la mijlocul lunii viitoare, reabilitarea totală din fonduri proprii ale Consiliului 

Judeţean Buzău la un DJ. Vă spun asta pentru ca toată lumea să ştie ce facem 

cu banii nu să-i împrăştiem pe la anumite primării cum vor unii sau alţii. Pentru 

că, fac o paranteză, excedentul se foloseşte doar la dezvoltare şi o Unitate 

administrativ teritorială cum este Consiliul Judeţean dacă nu are excedent nu 

poate să facă nicio lucrare de investiţie, iar Consiliul Judeţean, să fie clar pentru 

toată lumea, nu este trezorerie. Putem să facem anumite lucruri doar în spiritul 

şi litera legii. 

Vom începe lucrările de reabilitare totală Scărişoara-comuna Cislău 

intersecţie DN10 – graniţă cu judeţul Prahova, Buda – Crăciuneşti. Este un 

proiect pe care ni l-am asumat împreună şi eu sunt mândru că am făcut parte 

alături de dumneavoastră în acest mandat pentru că împreună am reuşit să 

facem multe lucruri bune. De la Murgeşti până la Prahova se circulă ca în orice 

localitate din occident. Începem lucrările de reabilitare totală de la Bălăneşti 

până sus la Brăieşti, proiectarea a fost plătită şi cu siguranţă lucrările vor începe 

cu data de 1 iunie. 

Noi dacă nu aveam excedent era mai dificil: de exemplu avem proiect pe 

fonduri europene tot pe infrastructura rutieră pe DJ 203K pe cele două 

tronsoane şi din cauza pandemiei decontările se fac mult mai greoi şi, ca să 

putem să continuăm noi, Consiliul Judeţean am plătit un milion de euro din 

surse proprii bani pe care noi ni-i recuperăm de la fondul european peste două 

săptămâni. 
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Sper, tot cu ajutorul dumneavoastră, să implementăm două proiecte pe 

infrastructura rutieră podul Muncii – Plaiul Nucului şi Berca – Vulcanii Noroioşi şi 

până la Chiliile. 

În rest aţi văzut că la Brătianu se lucrează, podul de la Vadu Paşii arată a 

pod, lucrarea este în termen şi cred că în această toamnă se va finaliza. 

Am simţit nevoia să vă explic cam ce se întâmplă, în rest vreau să vă 

mulţumesc şi sper că în două, trei luni ne vom putea întâlni mai relaxaţi la Sala 

Filipescu. 

Astăzi este şi Ziua Eroilor şi mulţumesc tuturor cadrelor medicale din 

judeţul Buzău pentru că îi putem considera şi pe ei eroi. 

Dacă nu mai sunt alte intervenţii, declar închise lucrările şedinţei. 

 

Lucrările şedinței au luat sfârşit.  

 

 

  PREŞEDINTE, 

 

                PETRE – EMANOIL NEAGU 

 

 

        SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

 

                        MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 

 

 

  Verificat, 

Mirela Oprea 

 

  Steno-tehnored:   

    Steliana Şulă 


