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CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

PROCES VERBAL 

încheiat în şedinţa extraordinară de îndată a  
Consiliului Judeţean Buzău  
din data de 20 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,  Carpen Claudiu, Dragomir 

Ionuţ Sebastian, Enescu Liviu – Adrian, Gubandru Aurel, Ghiveciu Adrian-Iulian, 

Holban Corina-Monica, Măntoiu Ion, Mocanu Viorel, Rotaru Eduard, Rânja 

Paul-Eugen, Nedelcu Grigore, Pricop Karmencita, Vieru Mariana – Eliza, Mărăcine 

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

Domnii consilieri judeţeni: Popescu D. Ion, Nicoare Iulian şi Calotă 

Georgian 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 extraordinară de îndată în 

baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău nr. 217 din 18 august 

2020. 

Lucrările şedinţei sunt deschise de domnul Petre – Emanoil Neagu – 

Preşedinte al Consiliului Judeţean care a spus: 

-Bună dimineaţa! 

Prin Dispoziţia nr. 217 din 18 august 2020, am convocat astăzi 20 august 
a.c., Consiliul județean pentru discutarea unor proiectelor de hotărâre urgente, 

care nu puteau fi amânate până la ședința ordinară. 
La şedinţă sunt prezenţi fizic 30 de consilieri județeni. 



2 

 

 Au solicitat să participe la ședință telefonic domnii consilieri județeni, 

Popescu D. Ion, Calotă Georgian 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. 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 4; 

2. Rectificarea a VII-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 

2020; 

3. Rectificarea a IV-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al 

Spitalului Județean de Urgență Buzău; 

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

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău. 

* 

 Supun aprobării ordinea de zi astfel enunțată.  
      Supusă la vot, ordinea de zi , a fost aprobată cu 33 de voturi ”pentru” din 

care 3 voturi exprimate telefonic. 

* 

*     * 
 

 1. Supun votului 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 4. 
 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 
25 voturi „pentru” din care 3 voturi exprimate telefonic și 8 „abțineri” – Babiuc 

Emilia, Mărăcine Nicolae, Zoican Adrian, Nedelcu Grigore, Enescu Liviu Adrian, 

Carpen Claudiu, Văcăroiu Marius, Botea Marcel. 

 
* 

*     * 
 

2. Vă supun la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea a VII-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” din care 3 voturi exprimate telefonic. 



3 

 

 

3. Supun la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea a IV-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” din care 3 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 rectificarea a III-a 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” din care 3 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).                      

 
* 

*     * 
 

Domnul Petre – Emanoil Neagu: - Vă mulțumesc mult că ați venit la 
această ședință. Era o ședință importantă pentru că trebuie să ne desfășurăm 

activitatea în mod normal indiferent că suntem în precampanie, sau campanie. 
Eu înca odată vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru Consiliul Județean și 

tot ce am făcut noi împreună pentru cetățenii Județului Buzău în cei patru ani de 

mandat. Să știți că vorbesc sincer și eu chiar sunt mândru că am avut 
asemenea colegi patru ani, indiferent de spectrul politic din care au făcut parte 

și cred că toți avem aceleași sentimente.  
Important este că lucrurile au mers intr-o direcție bună. O mare 

satisfacție a noastră este un drum de importanță vitală, din mai mute puncte de 
vedere - turistic cât și pentru cetățeni, mă refer la drumul ce duce la ”Vulcanii 

Noroioși”, începând din DN 10 care traversează comunele Berca, Scorțoasa și se 
ajunge la ”Focul Viu”. A fost aprobat să intre în Programul Național de 

Dezvoltare Locală, deci tot în acest mandat începem demersurile, procedurile 
firește și cele tehnice de licitație a proiectului tehnic. Se va finaliza în mandatul 

celălalt, însă noi am fost cei care am facut primii pași cu ajutorul 
dumneavoastră, cu voturile pe care le-ați dat. Am ajuns în punctul în care în 

sfârșit și acest drum va fi reabilitat, va fi un drum european.  
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Tot împreună, am reușit și reabilitarea drumului de la Robeasca până la 
Podul Muncii și se circulă în condiții bune. De la Pârscov până la Brăiești s-a 

facut reabilitarea, se lucrează acum pe celalalt tronson Cozieni - Brăiești și 
multe alte lucruri. Un alt lucru îmbucurător, tot în mandatul nostru este că vom 

continua reabilitarea drumului de la Podul Muncii până la Plaiul Nucului. Este un 
proiect aprobat pe fonduri europene. Tocmai de aceea am făcut astăzi sedința, 

a fost un punct important pe ordinea de zi, să trimitem clarificările la Agenția de 
Dezvoltare Regională. Cu siguranță, și acest drum va fi reabilitat pe fonduri 

europene. Noi deja am început procedurile de licitație și verificare. Tot împreună 
am realizat să se lucreze pe drumul spre Bisoca.  

Încă odată vă mulțumesc din suflet pentru tot ce am reușit să realizăm 
împreună. Vă doresc tot binele din lume. Campania continuă, vă urez succes! 

Important este ca și cei care vor veni după noi să aibă cel puțin aceiași 
colaborare și viziune ca cea pe care am avut-o noi, poate mai bună.  

Vă mulțumesc! 

Dacă nu mai sunt alte  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, Andreea Ardeleanu 

 


