CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU

PROCES VERBAL
încheiat în şedinţa extraordinară de îndată a
Consiliului Judeţean Buzău
din data de 28 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, Baciu Gabriel Paul, Burada Petre, Bîrlă Marian, Bogdan Ion, Buşcu
Alexandru, Botea Marcel, Cristescu Mihai, 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, Zoican Adrian.
Absenți: Babiuc Emilia, Calotă Georgian, Carpen Claudiu, Popescu D. Ion și
Văcăroiu Marius - Ioan.
La lucrările şedinţei mai participă: 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. 219 din 26 august
2020.
Lucrările şedinţei sunt deschise de domnul Petre – Emanoil Neagu –
Preşedinte al Consiliului Judeţean care a spus:
-Bună dimineaţa!
Prin Dispoziţia nr. 219 din 26 august 2020, am convocat astăzi 28 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 28 de consilieri județeni.
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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 formei actualizate a fișei proiectului „Stimularea mobilităţii
la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe
tronsonul Vintilă Vodă – Plaiul Nucului, judeţul Buzău”, POR 2021-2027, precum
și aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Județul Buzău și Agenția pentru
Dezvoltare Regională Sud-Est, în implementarea proiectului;
2. Aprobarea formei actualizate a fișei proiectului „Valorificarea
potențialului turistic natural și antropic pentru dezvoltarea durabilă a județului
Buzău”, POR 2021 – 2027, precum și aprobarea Acordului de parteneriat între
UAT Județul Buzău și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în
implementarea proiectului;
*
Supun aprobării ordinea de zi astfel enunțată.
Supusă la vot, ordinea de zi , a fost aprobată cu 28 de voturi ”pentru”.
*

*

*

1. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea formei
actualizate a fișei proiectului „Stimularea mobilităţii la nivel regional prin
modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Vintilă Vodă –
Plaiul Nucului, judeţul Buzău”, POR 2021-2027, precum și aprobarea Acordului
de parteneriat între UAT Județul Buzău și Agenția pentru Dezvoltare Regională
Sud-Est, în implementarea proiectului.
Domul Petre – Emanoil Neagu - Vreau să fac o precizare, sunt lucruri
care se întâmplă de la o zi la alta și de aceea am convocat această ședință
extraordinară de îndată. Chiar dacă suntem pe final de mandat cei de la Agenția
pentru Dezvoltare Regională își fac bine treaba. Regulile pentru accesarea
fondurilor europene în exercițiul financiar 2021 – 2027 s-au schimbat față de
exercițiul financiar anterior.
Nu au mai fost alte intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost
aprobat cu 28 voturi „pentru”.
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2. Vă supun la vot proiectul de hotărâre privind Aprobarea formei
actualizate a fișei proiectului „Valorificarea potențialului turistic natural și
antropic pentru dezvoltarea durabilă a județului Buzău”, POR 2021 – 2027,
precum și aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Județul Buzău și Agenția
pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în implementarea proiectului.
Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu
28 voturi „pentru”.

*
*

*

Lucrările şedinței au luat sfârşit.

PREŞEDINTE,
PETRE – EMANOIL NEAGU

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,
MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ

Steno-tehnored:
Steliana Şulă, Andreea Ardeleanu
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