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CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

PROCES VERBAL 

încheiat în şedinţa extraordinară a  
Consiliului Judeţean Buzău  
din data de 05 august 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, 

Gubandru Aurel, Holban Corina-Monica, Măntoiu Ion, Mocanu Viorel, Rotaru 

Eduard, Nedelcu Grigore, Pricop Karmencita, Vieru Mariana – Eliza, Mărăcine 

Nicolae, Pitiș Cornel, Voinea Nicolae, Văcăroiu Marius – Ion. 

Domnii consilieri judeţeni Ghiveciu Adrian-Iulian, Popescu D. Ion, Rânja 

Paul-Eugen, Nicoare Iulian şi Zoican Adrian sunt 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. 202 din 30 iulie 2020. 

Lucrările şedinţei sunt deschise de domnul Petre – Emanoil Neagu – 

Preşedinte al Consiliului Judeţean care a spus: 

-Bună dimineaţa! 

Prin Dispoziţia nr. 202 din 30 iulie 2020, am convocat astăzi 5 august 
a.c., Consiliul județean pentru discutarea proiectelor de hotărâre urgente, 

care nu puteau fi amânate până la ședința ordinară. 

La şedinţă sunt prezenţi fizic 28 de consilieri judeţeni. 
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 Au solicitat să participe la ședință telefonic domnii consilieri județeni 

Zoican Adrian, Popescu D. Ion, Rânja Paul - Eugen, Ghiveciu Adrian și 

Nicoare Iulian.  

 Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 

* 

Pentru şedinţa de astăzi, vă supun aprobării următoarea ordine de zi:  

PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND: 

1. Rectificarea a VI-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 

2020; 

2. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 

al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău; 

3. Recunoașterea unui drept de trecere în favoarea Societății „SIGMA 
PREMIUM” SA, pe trenul – cale acces aferent Spitalului Județean de Urgență 

Buzău, aflat în proprietatea publică a Județului Buzău și administrarea 

unității medicale; 

4. Aprobarea termenilor și condițiilor contractului, precum și 

împuternicirea din partea Consiliului Județean Buzău a persoanelor care să 
semneze „Contractul de modificare și reafirmare a contractului de asistență 

pentru proiect” încheiat de către Municipiul Buzău, Județul Buzău și 
Compania de Apă SA Buzău în calitate de debitor și Banca pentru 

Reconstrucție și Dezvoltare; 

5. Aprobarea promovării proiectului „Eficientizare energetică a clădirii 
administrative C3 din incinta imobilului situat în Municipiul Buzău, B-dul N. 

Bălcescu, nr.48” în vederea finanțării acestuia în cadrul POR 2014-2020, Axa 
prioritară 3 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a 

energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile 
publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - 

Clădiri Publice, precum și a documentației tehnico-economice-faza D.A.L.I și 

a indicatorilor tehnico-economici;  

6. Aprobarea fișei proiectului „Stimularea mobilității la nivel regional 

prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Vintilă 
Vodă – Plaiul Nucului, Județul Buzău” ce urmează a fi promovat spre 

finanțare nerambursabilă în cadrul POR 2021-2027 și a notei de justificare a 

impactului economic al proiectului; 

7. Aprobarea fișei proiectului „Valorificarea potențialului turistic natural 

și antropic pentru dezvoltarea durabilă a Județului Buzău” ce urmează a fi 

promovat spre finanțare nerambursabilă în cadrul POR 2021 – 2027; 
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8. Aprobarea participării Consiliului Judeţean Buzău în calitate de 
partener al Uniunii Artiştilor Plastici – Filiala Buzău pentru organizarea unor 

proiecte culturale de interes judeţean; 

9. Aprobarea participării în anul 2020 a Unității 

Administrativ-Teritoriale – Județul Buzău în cadrul Programului privind 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea 
vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere 

energetic 2020 – 2024; 

10. Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcții 

al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău; 

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

Bibliotecii județene „Vasile Voiculescu” Buzău; 

12. Aprobarea suplimentării numărului de posturi la Spitalul 

Județean de Urgență Buzău. 

* 

Acum, urmează să solicităm telefonic voturile consilierilor care nu pot 

participa. 

 Doamna Oprea Mirela şi domnul Mihai Laurenţiu Gavrilă au solicitat 

telefonic voturile consilierilor judeţeni care nu au putut fi prezenţi la şedinţă.  

 În urma convorbirii telefonice prin WhatsApp, consilierii judeţeni 
Zoican Adrian, Popescu D. Ion, Rânja Paul - Eugen, Ghiveciu Adrian și 

Nicoare Iulian și-au exprimat votul pentru ordinea de zi precum şi pentru 

proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi. 

  Supun aprobării ordinea de zi astfel enunțată.  

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

din care 5 voturi exprimate telefonic. 

* 

*     * 

 1. Supun votului proiectul de hotărâre privind rectificarea a VI-a a 

bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2020. 

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

cu 33 voturi „pentru” din care 5 voturi exprimate telefonic. 

* 

*     * 



4 

 

 

 

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

bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău. 

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

cu 32 voturi „pentru” din care 5 voturi exprimate telefonic. 

(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).                      

* 

*     * 

3. Supun la vot proiectul de hotărâre privind recunoașterea unui drept 

de trecere în favoarea Societății „SIGMA PREMIUM” SA, pe trenul – cale 
acces aferent Spitalului Județean de Urgență Buzău, aflat în proprietatea 

publică a Județului Buzău și administrarea unității medicale. 

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

cu 32 voturi „pentru” din care 4 voturi exprimate telefonic. 

(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). 

* 

*     * 

4. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea termenilor și 

condițiilor contractului, precum și împuternicirea din partea Consiliului 
Județean Buzău a persoanelor care să semneze „Contractul de modificare și 

reafirmare a contractului de asistență pentru proiect” încheiat de către 
Municipiul Buzău, Județul Buzău și Compania de Apă SA Buzău în calitate de 

debitor și Banca pentru Reconstrucție și Dezvoltare. 

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

cu 30 voturi „pentru” din care 5 voturi exprimate telefonic. 

(domnul Bușcu Alexandru, domnul Rotaru Eduard și domnul Bogdan Ion 

nu au participat la vot fiind sub incidenţa art. 228 alin. (1) lit. „a” și 

respectiv 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 aprobarea promovării 

proiectului „Eficientizare energetică a clădirii administrative C3 din incinta 
imobilului situat în Municipiul Buzău, B-dul N. Bălcescu, nr. 48” în vederea 

finanțării acestuia în cadrul POR 2014 – 2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea 

eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei 
din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, 

și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice, precum și a 
documentației tehnico-economice-faza D.A.L.I. și a indicatorilor 

tehnico-economici. 

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

cu 33 voturi „pentru” din care 5 voturi exprimate telefonic. 

* 

*     * 

6. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea fișei proiectului 

„Stimularea mobilității la nivel regional prin modernizarea infrastructurii 
rutiere de transport pe tronsonul Vintilă Vodă – Plaiul Nucului, Județul 

Buzău” ce urmează a fi promovat spre finanțare nerambursabilă în cadrul 

POR 2021–2027 și a notei de justificare a impactului economic al proiectului. 

Domnul Petre-Emanoil Neagu:- Știți că am modernizat drumul 

județean 203K până la Podul Muncii iar acum continuăm până la Lopătari – 
Plaiul Nucului tot pe fonduri europene. Sper ca procedurile să nu dureze 

foarte mult ca în primăvara anului viitor să putem începe. 

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

aprobat cu 33 voturi „pentru” din care 5 voturi exprimate telefonic. 

* 

*     * 

7. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea fișei proiectului 

„Valorificarea potențialului turistic natural și antropic pentru dezvoltarea 
durabilă a Județului Buzău” ce urmează a fi promovat spre finanțare 

nerambursabilă în cadrul POR2021–2027. 

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

cu 33 voturi „pentru” din care 5 voturi exprimate telefonic. 

 

* 

*     * 
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8. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea participării 

Consiliului Judeţean Buzău în calitate de partener al Uniunii Artiştilor Plastici 
– Filiala Buzău pentru organizarea unor proiecte culturale de interes 

judeţean. 

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

cu 33 voturi „pentru” din care 5 voturi exprimate telefonic. 

* 

*     * 

9. Vă supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea participării 

în anul 2020 a Unității Administrativ – Teritoriale – Județul Buzău în cadrul 
Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în 

transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și 

eficiente din punct de vedere energetic 2020 – 2024. 

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

cu 33 voturi „pentru” din care 5 voturi exprimate telefonic. 

* 

*     * 

  10. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 
nivelului unor posturi din statul de funcții 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” din care 5 voturi exprimate telefonic. 

(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).                      

* 

*     * 

11. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 

nivelului unui post din statul de funcții al Bibliotecii județene „Vasile 

Voiculescu” Buzău. 

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

cu 33 voturi „pentru” din care 5 voturi exprimate telefonic. 

* 

*     * 
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12. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea 

suplimentării numărului de posturi la Spitalul Județean de Urgență Buzău. 

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

cu 32 voturi „pentru” din care 4 voturi exprimate telefonic. 

(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). 

* 

*     * 

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 

 

 


