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CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

PROCES VERBAL 

încheiat în şedinţa ordinară a  

Consiliului Judeţean Buzău  
din data de 16 iulie 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, Văcăroiu Marius – Ion. 

Domnul consilier judeţean Popescu D. Ion este în legătură prin WhatsApp. 

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. 178 din 8 iulie 2020. 

Lucrările şedinţei sunt deschise de domnul Petre – Emanoil Neagu – 

Preşedinte al Consiliului Judeţean care a spus: 

-Bună dimineaţa! 

 Prin Dispoziţia nr. 178 din 8 iulie 2020, am convocat astăzi, 16 iulie a.c., 

Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară. 

 La şedinţă sunt prezenţi fizic 32 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 29 iunie 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 II 2020 pe 

cele două secțiuni; 

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

propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 

decembrie 2019 – formă actualizată 3; 

3. Rectificarea a V-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2020; 

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

Spitalului Județean de Urgență Buzău; 

5. Completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 43/19.02.2020 

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 – Dezvoltare 
locală”; 

6. Modificarea bugetului proiectului „Servicii sociale pentru un viitor mai 

bun” aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 105/2019 pentru 

aprobarea promovării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Buzău a proiectului „Servicii sociale pentru un viitor mai bun”, în cadrul 
POCU AP/PI 9 IV/OS 4.12, 4.13&4.14, apel complementar: POR 

2017/8/8.1/8.3/C, grup vulnerabil: copii; 

7. Completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.299/2016 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău și a regulamentelor de organizare 

și funcționare a serviciilor sociale/unităților de asistență socială din structura 
instituției publice județene de asistență socială – formă actualizată; 

8. Desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Buzău în Adunarea 

Generală și respectiv, în Consiliul Director ale Asociației „Clubul Sportiv Handbal 
Club Buzău 2012”; 
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9. Aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”, la care județul Buzău este 
membru asociat; 

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

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău; 

11. Aprobarea unor modificări în organigrama și statul de funcții al 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău; 

12. Aprobarea atribuirii licenţei de traseu  pentru traseul judeţean cod 

051 BUZĂU AUTOGARA XXL - LOPĂTARI, operatorului de transport SC MARY 
SYMON COMEX SRL; 

13. Aprobarea atribuirii licenţei de traseu  pentru traseul judeţean cod 
057 BUZĂU AUTOGARA XXL – SĂPOCA - CHILIILE, operatorului de transport SC 

NICO DNR CORNEL SRL; 

14. Aprobarea atribuirii licenţei de traseu  pentru traseul judeţean cod 
082 BUZĂU AUTOGARA SUD - CLONDIRU, operatorului de transport SC RCG 

BUS CĂTĂTURISM SRL; 

15. Aprobarea atribuirii licenţelor de traseu  pentru traseele judeţene cod 
089 RÂMNICU SĂRAT AUTOGARA VALMAN TUR – ALEXANDRU ODOBESCU și cod 
090 RÂMNICU SĂRAT AUTOGARA VALMAN TUR – VALEA SALCIEI, operatorului 

de transport SC VALMAN TUR SRL; 

16. Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției 

Județene de Evidență a Persoanelor Buzău – formă actualizată II; 

17. Aprobarea acordării de recompense financiare elevilor din județul 

Buzău care au obținut media 10 la examenul de evaluare națională pentru clasa 
a VIII-a și respectiv, bacalaureat în anul 2020; 

* 

 Supun aprobării ordinea de zi astfel enunțată 

 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 II 2020 pe cele două secțiuni. 

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

24 voturi „pentru” și 9 „abţineri” - Babiuc Emilia, Calotă Georgian, Carpen 
Claudiu, Enescu Liviu – Adrian, Botea Marcel, Văcăroiu Marius – Ion, Nedelcu 

Grigore, Mărăcine Nicolae, Zoican Adrian.  
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2. Vă supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 

2020 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la 
încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2019 – formă actualizată 3.  

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 a V-a a 

bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2020 cu amendamentul pe care 

l-am formulat urmare alocării județului Buzău, prin H.G. nr. 531/13.07.2020 a 
sumei de 2.457.000 lei pentru Refacere pod pe DJ 102 F la km 24+500. 

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 rectificarea a III-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). 

* 

*     * 

5. Supun votului proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii 
Consiliului Județean Buzău nr. 43/19.02.2020 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 – Dezvoltare locală”.  

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).                      

6. Vă supun votului proiectul de hotărâre privind modificarea bugetului 

proiectului „Servicii sociale pentru un viitor mai bun” aprobat prin Hotărârea 
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Consiliului Județean Buzău nr. 105/2019 pentru aprobarea promovării de către 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău a proiectului 
„Servicii sociale pentru un viitor mai bun”, în cadrul POCU AP/PI 9 IV/OS 4.12, 

4.13&4.14, apel complementar: POR 2017/8/8.1/8.3/C, grup vulnerabil: copii. 

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 pentru completarea Hotărârii 

Consiliului Județean Buzău nr.299/2016 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Buzău și a regulamentelor de organizare și funcționare a serviciilor 
sociale/unităților de asistență socială din structura instituției publice județene de 

asistență socială – formă actualizată. 

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).                      

* 

*     * 

8. Supun la vot proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților 

Consiliului Județean Buzău în Adunarea Generală și respectiv, în Consiliul 
Director ale Asociației „Clubul Sportiv Handbal Club Buzău 2012.  

Domnul Petre Emanoil Neagu: – Vă consult dacă sunteţi de acord cu 

exercitarea votul deschis. 

Plenul Consiliului Judeţean a fost de acord cu exercitarea votului deschis. 

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

33 voturi „pentru”. 

* 

*     * 

9. 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. 
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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 unor modificări în 

organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Buzău. 

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

33 voturi „pentru”. 

* 

*     * 

11. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea unor modificării 
în organigrama și statul de funcții al 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). 

* 

*     * 

12. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţei 

de traseu pentru traseul judeţean cod 051 BUZĂU AUTOGARA XXL - LOPĂTARI, 
operatorului de transport SC MARY SYMON COMEX SRL. 

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

31 voturi „pentru”. 

(domnul Bîrlă Marian şi Calotă Georgian nu au participat la vot fiind sub 

incidenţa art. 228 alin. (1) lit. ”c” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ). 

* 

*     * 

 

 

13. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţei 

de traseu pentru traseul judeţean cod 057 BUZĂU AUTOGARA XXL – SĂPOCA - 

CHILIILE, operatorului de transport SC NICO DNR CORNEL SRL. 
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Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 

31 voturi „pentru”. 

(domnul Bîrlă Marian şi Calotă Georgian nu au participat la vot fiind sub 

incidenţa art. 228 alin. (1) lit. ”c” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ). 

* 

*     * 

14. Vă supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea  atribuirii 

licenţei de traseu  pentru traseul judeţean cod 082 BUZĂU AUTOGARA SUD - 

CLONDIRU, operatorului de transport SC RCG BUS CĂTĂTURISM SRL. 

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

31 voturi „pentru”. 

(domnul Bîrlă Marian şi Calotă Georgian nu au participat la vot fiind sub 

incidenţa art. 228 alin. (1) lit. ”c” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ). 

* 

*     * 

15. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor 

de traseu  pentru traseele judeţene cod 089 RÂMNICU SĂRAT AUTOGARA 
VALMAN TUR – ALEXANDRU ODOBESCU și cod 090 RÂMNICU SĂRAT AUTOGARA 

VALMAN TUR – VALEA SALCIEI, operatorului de transport SC VALMAN TUR SRL. 

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

(domnul Bîrlă Marian şi Calotă Georgian nu au participat la vot fiind sub 

incidenţa art. 228 alin. (1) lit. ”c” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ). 

* 

*     * 

16. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 

Organizare și Funcționare al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău 

– formă actualizată II. 

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 acordării de 
recompense financiare elevilor din județul Buzău care au obținut media 10 la 
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examenul de evaluare națională pentru clasa a VIII-a și respectiv, bacalaureat în 

anul 2020. 

Domnul Petre Emanoil Neagu: - Înainte să supun la vot vreau să fac o 

precizare: premierea va avea loc la ora 11.30 pentru a putea păstra distanţarea 
socială şi vă invit pe toţi domnii şi doamnele consilieri judeţeni să participaţi la 

acordarea recompenselor financiare pentru aceşti elevi.  

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

* 

*     * 

Domnul Petre Emanoil Neagu: – Dacă nu 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 

 


