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CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

PROCES VERBAL 

încheiat în şedinţa ordinară a  
Consiliului Judeţean Buzău  

din data de 17 septembrie 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: 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, 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. 

Domnii consilieri judeţeni Popescu D. Ion și Ghiveciu Adrian-Iulian sunt în 

legătură prin WhatsApp. 

Absent: Alexandrescu Gabriel. 

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. 233 din 10 septembrie 2020. 

Lucrările şedinţei sunt deschise de domnul Petre – Emanoil Neagu – 

Preşedinte al Consiliului Judeţean care a spus: 

-Bună dimineaţa! 

Prin Dispoziţia nr. 233 din 10 septembrie 2020, am convocat astăzi, 17 

septembrie a.c., Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară. 

 La şedinţă sunt prezenţ ifizic 30 de consilieri județeni. 
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Au solicitat să participe la ședință telefonic domnii consilieri județeni, 

Popescu D. Ion și Ghiveciu Adrian. 

 Lipsește un consilier județean. 

 Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 

* 

Vă supun aprobării prin vot, procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului 

Județean Buzău respectiv:  

- ordinară din data de 17 iulie;  

- extraordinară din data de 5 august,  

- extraordinară de îndată din data de 20 august  

- extraordinară de îndată din data 28 august, care au fost afişate pe site-ul 

propriu. 

 Nu au fost observaţii. Supuse la vot, procesele verbale au fost aprobate cu 

32 de voturi „pentru”. 

* 

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

 

  I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND: 

1. Repartizarea unor sume din fondul de rezervă bugetară prevăzut în 

bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2020; 

2. Rectificarea a VIII-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2020; 

3. Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al 

Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău; 

4. Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Liceului 

Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive  Buzău; 

5. Rectificarea I bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Centrului 

Şcolar de Educaţie Incluzivă Rm. Sărat; 

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

Teatrului „George Ciprian” Buzău; 

7. Rectificarea a IV-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe  anul 2020 al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău; 
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8. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza Documentație de 

Avizare a Lucrărilor de Intervenție şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiții „Refacere pod pe DJ 103P la km 4+350” comuna Chiojdu, 

județul Buzău; 

9. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza Documentație de 

Avizare a Lucrărilor de Intervenție şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiții ”Refacere pod pe DJ 103P la km 5+000” comuna Chiojdu, 

județul Buzău; 

10. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza Documentație de 

Avizare a Lucrărilor de Intervenție şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiții ”Refacere pod pe DJ 103P la km 5+500” comuna Chiojdu, 

județul Buzău; 

11. Aprobarea Documentațiilor tehnico – economice - faza proiect tehnic de 

execuție și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul ”Casa nouă în 
drumul spre casă” promovat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Buzău în cadrul POR 2014 – 2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de 

investiții 8.1; 

12. Aprobarea Documentațiilor tehnico – economice și a indicatorilor 

tehnico – economici pentru proiectul ”Un pas spre comunitate” promovat de 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău prin Programul 

de Interes Național 2018; 

13. Aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de transport public județean 

de persoane prin curse regulate, în judeţul Buzău; 

14. Aprobarea Regulamentului serviciului de transport public județean de 

persoane prin curse regulate, în judeţul Buzău; 

15. Aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport 

public județean de persoane prin curse regulate, în judeţul Buzău;  

16. Aprobarea tarifelor de călătorie - bilete și abonamente- practicate de 

operatorii de transport rutier, public, județean de persoane prin curse regulate, în 

județul Buzău; 

17. Atestarea modificării și completării Inventarului bunurilor care aparțin 

domeniului public al județului Buzău; 

18. Aprobarea extinderii perimetrului Stației de tratare și valorificare a 

deșeurilor din construcții, sat Vernești, comuna Vernești - obiect al contractului de 

delegare a gestiunii către societatea ”Domenii Prest Serv” SRL Buzău; 
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19. Majorarea suprafeței de teren atribuită în folosință gratuit Fundației 

”Crucea alb - galbenă” – Filiala Buzău; 

20. Darea în folosință gratuit Inspectoratului pentru Situații de Urgență 

”Neron Lupașcu” Buzău a unui mijloc fix cu destinație administrativă; 

21. Darea în folosință gratuit Colegiului Național Pedagogic ”Spiru Haret” 

Buzău a sălii de conferințe aflată în imobilul proprietate publică a județului Buzău, 
Aleea Castanilor nr. 1 (Bulevardul Nicolae Bălcescu, nr. 50) pe durata anului 

școlar 2020 – 2021; 

22. Aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020” la care județul Buzău este 

membru asociat; 

23. Aprobarea numărului de personal, a numărului de funcţii publice, a 
organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Buzău – formă actualizată; 

24. Completarea anexelor la Hotărârea nr. 128/2019 a Consiliului Judeţean 

Buzău privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici şi personalul 

contractual din aparatul propriu al Consiliului Judeţean Buzău – familia 

ocupaţională „Administraţie” - forma actualizată conform Codului administrativ; 

25. Aprobarea unor modificări în organigrama, statul de funcţii şi 
Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Buzău; 

26. Aprobarea formei actualizate a statului de funcţii al Muzeului Judeţean 

Buzău; 

27. Aprobarea formei actualizate a Regulamentului de organizare și 

funcționare al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău; 

28. Aprobarea unor măsuri organizatorice la Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Buzău privind Complexul de servicii comunitare nr. 2 

și Centrul pentru integrare și terapie ocupațională Râmnicu Sărat; 

29. Aprobarea colaborării între Consiliul Județean Buzău și Liceul cu 
program sportiv ”Iolanda Balaș – Soter” pentru derularea Programului județean 

de pregătire în sportul de performanță pentru copii și tinerii proveniți din mediul 

rural; 

30. Acordarea titlului de “Cetățean de onoare al județului Buzău” domnului 

Băcioiu Emil. 
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II. RAPOARTE, INFORMĂRI 

1. Informarea Muzeului Județean Buzău, privind organizarea expoziției 

”Surprinzătorul DALI”; 

2. Raport semestrial, privind activitatea de soluționare a petițiilor ianuarie – 

iunie 2020. 

  Supun aprobării ordinea de zi astfel enunțată: 

     Supusă la vot, ordinea de zi , a fost aprobată cu 32 de voturi ”pentru”. 

* 

*     * 

1. Vă supun la vot proiectul de hotărâre privind repartizarea unor sume din 

fondul de rezervă bugetară prevăzut în bugetului propriu al judeţului Buzău pe 

anul 2020.  

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 32 

voturi „pentru” din care 2 voturi exprimate telefonic. 

* 

*     * 

2. Vă supun votului proiectul de hotărâre privind rectificarea a VIII-a a 

bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2020. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 32 

voturi „pentru” din care 2 voturi exprimate telefonic. 

* 

*     * 

3. Supun la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea I a bugetului de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 32 

voturi „pentru” din care 2 voturi exprimate telefonic. 

* 

*     * 

4. Supun votului proiectul de hotărâre privind rectificarea I a bugetului de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu 

Deficienţe Auditive  Buzău.  

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 32 

voturi „pentru” din care 2 voturi exprimate telefonic. 
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5. Vă supun votului proiectul de hotărâre privind rectificarea I bugetului de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Rm. 

Sărat. 

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

voturi „pentru” din care 2 voturi exprimate telefonic. 

(doamna Vieru Eliza 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). 

* 

*     * 

6. Supun la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea I a bugetului de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Teatrului „George Ciprian” Buzău. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 32 

voturi „pentru” din care 2 voturi exprimate telefonic. 

* 

*     * 

7. Supun la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea a IV-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 31 

voturi „pentru” din care 2 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).    

* 

*     *                   

8. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 

tehnico-economice-faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție şi a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Refacere pod pe DJ 

103 P la km 4+350” comuna Chiojdu, județul Buzău. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 32 

voturi „pentru” din care 2 voturi exprimate telefonic. 

* 

*     * 
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9. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 

tehnico-economice-faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție şi a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Refacere pod pe DJ 

103 P la km 5+000” comuna Chiojdu, județul Buzău. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 32 

voturi „pentru” din care 2 voturi exprimate telefonic. 

* 

*     * 

10. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 
tehnico-economice-faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție şi a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Refacere pod pe DJ 

103 P la km 5+500” comuna Chiojdu, județul Buzău. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 32 

voturi „pentru” din care 2 voturi exprimate telefonic. 

* 

*     * 

11. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentațiilor 
tehnico – economice - faza proiect tehnic de execuție și a indicatorilor tehnico – 

economici pentru proiectul ”Casa nouă în drumul spre casă” promovat de Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău în cadrul POR 2014 – 

2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1. 

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

voturi „pentru” din care 2 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).                      

* 

*     * 

12. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentațiilor 
tehnico – economice și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul ”Un 

pas spre comunitate” promovat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Buzău prin Programul de Interes Național 2018. 

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

voturi „pentru” din care 2 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).                      
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13. Vă supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietului de 

sarcini  al serviciului de transport public județean de persoane prin curse 

regulate, în judeţul Buzău. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 30 

voturi „pentru” din care 2 voturi exprimate telefonic. 

(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. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului 
serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în judeţul 

Buzău. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 30 

voturi „pentru” din care 2 voturi exprimate telefonic. 

(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 Contractului de 

delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin 
curse regulate, în judeţul Buzău, informându-vă de o rectificare a unei erori, în 

sensul că s-a precizat că termenul de plată către operatori a serviciilor furnizate 

este de 30 zile de la înregistrarea facturilor la Consiliul Județean Buzău. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 30 

voturi „pentru” din care 2 voturi exprimate telefonic. 

(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. Vă supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor de 
călătorie – bilete și abonamente, practicate de operatorii de transport rutier, 

public, județean de persoane prin curse regulate în județul Buzău. 
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Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 30 

voturi „pentru” din care 2 voturi exprimate telefonic. 

(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). 

* 

*     * 

17. Vă supun la vot proiectul de hotărâre privind atestarea modificării și 

completării Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului 

Buzău. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 32 

voturi „pentru” din care 2 voturi exprimate telefonic. 

* 

*     * 

18. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea extinderii 
perimetrului Stației de tratare și valorificare a deșeurilor din construcții, sat 

Vernești, comuna Vernești - obiect al contractului de delegare a gestiunii către 

societatea ”Domenii Prest Serv” SRL Buzău. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 32 

voturi „pentru” din care 2 voturi exprimate telefonic. 

* 

*     * 

19. Supun votului proiectul de hotărâre privind majorarea suprafeței de teren 

atribuită în folosință gratuit Fundației ”Crucea alb - galbenă” – Filiala Buzău. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 32 

voturi „pentru” din care 2 voturi exprimate telefonic. 

* 

*     * 

20. Supun votului proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuit 

Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Neron Lupașcu” Buzău a unui mijloc fix 

cu destinație administrativă. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 32 

voturi „pentru” din care 2 voturi exprimate telefonic. 

* 

*     * 
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21. Supun votului proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuit 

Colegiului Național Pedagogic ”Spiru Haret” Buzău a sălii de conferințe aflată în 
imobilul proprietate publică a județului Buzău, Aleea Castanilor nr. 1 (Bulevardul 

Nicolae Bălcescu, nr. 50) pe durata anului școlar 2020 – 2021. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 32 

voturi „pentru” din care 2 voturi exprimate telefonic. 

* 

*     * 

22. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Actului 

Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 

2020” la care județul Buzău este membru asociat. 

Domnul Petre Emanoil Neagu: - Este vorba despre PROGAZ, este vorba 

despre Asociația de Dezvoltare Intercomunitară care va ajuta comunitățile să 
introducă gazul în localități. Ieri am semnat Autorizația de Construire. pentru a 

ajunge magistrala în Mărăcineni se va traversa râul Buzău dinspre Vernești. 

Lucrarea o va face Transgazul, este o lucrare complexă. Ei dau un termen de 6 

luni, eu spun că în primăvara anului viitor va ajunge magistrala la Mărăcineni. 

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

aprobat cu 32 voturi „pentru” din care 2 voturi exprimate telefonic. 

* 

*     * 

23. Vă supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de 

personal, a numărului de funcţii publice, a organigramei şi statului de funcţii 

pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău – formă actualizată. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 32 

voturi „pentru” din care 2 voturi exprimate telefonic. 

* 

*     * 

24. Supun la vot proiectul de hotărâre privind completarea anexelor la 
Hotărârea nr. 128/2019 a Consiliului Judeţean Buzău privind stabilirea salariilor 

de bază pentru funcționarii publici şi personalul contractual din aparatul propriu al 
Consiliului judeţean Buzău – familia ocupaţională „Administraţie” - forma 

actualizată conform Codului administrativ. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 32 

voturi „pentru” din care 2 voturi exprimate telefonic. 
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25. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea unor modificări în 

organigrama, statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău. 

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

voturi „pentru” din care 2 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). 

* 

*     * 

26. Vă supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea formei 

actualizate a statului de funcţii al Muzeului Judeţean Buzău. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 32 

voturi „pentru” din care 2 voturi exprimate telefonic. 

* 

*     * 

27. Vă supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea formei 

actualizate a Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului Județean de 

Cultură și Artă Buzău. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 32 

voturi „pentru” din care 2 voturi exprimate telefonic. 

* 

*     * 

28. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri 
organizatorice la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Buzău privind Complexul de servicii comunitare nr. 2 și Centrul pentru integrare și 

terapie ocupațională Râmnicu Sărat. 

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

voturi „pentru” din care 2 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).                      

* 

*     * 
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29. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea colaborării între 

Consiliul județean Buzău și Liceul cu program sportiv ”Iolanda Balaș – Soter” 
pentru derularea Programului județean de pregătire în sportul de performanță 

pentru copii și tinerii proveniți din mediul rural. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 32 

voturi „pentru” din care 2 voturi exprimate telefonic. 

* 

*     * 

30. Supun votului proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de 
“Cetățean de onoare al județului Buzău” domnului Băcioiu Emil, decernarea titlului 

urmând a se desfășura după finalizarea ordinii de zi. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 32 

voturi „pentru” din care 2 voturi exprimate telefonic. 

 

* 

*     * 

II. La punctul al II-lea al ordinii de zi, am dorit să aveți cu toții cunoștință de 
organizarea Muzeului Județean Buzău, a unei expoziții de excepție, 

”Surprinzătorul DALI”, o reală oportunitate pentru buzoieni de a se delecta cu 

operele acestui geniu al picturii. 

   

2. Vă supun aprobării Raportul semestrial, privind activitatea de 

soluționare a petițiilor ianuarie – iunie 2020. 

Nu au fost intervenţii. Raportul semestrial a fost aprobat cu 32 voturi 

„pentru” din care 2 voturi exprimate telefonic. 

 

* 

*     * 

Domnul Petre Emanoil Neagu.: - Trecem la deceranarea Titlului de 
Cetățean de Onoare a domnului profesor Emil Băcioiu, un maestru al tenisului de 

masă care a format, în întreaga sa activitate, generații de sportivi cu rezultate 
foarte bune în competițiile naționale și internaționale, mulți dintre aceștia făcând 

parte din loturile naționale. 

Îl invit pe domnul profesor Emil Băcioiu să își primească titlul de cetățean de 

onoare. 
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* 

Urmează decernarea Titlului de Cetățean de Onoare a domnului profesor Emil 

Băcioiu. 

* 

Domnul Petre Emanoil Neagu.: - Vă mulțumesc mult pentru aportul pe 
care dumneavoastră, consilierii județeni, l-ați adus ca să realizăm ceea ce am 

realizat noi la Consiliul județean. Am fost o echipă și am lăsat haina politică la ușă 
și cu toții am făcut doar administrație. Mă bucur tare mult că am înțeles cu toții că 

cetățenii ne-au trimis aici pentru a le reprezenta interesele lor și nu pe ale 

noastre. 

Împreună am avut realizări importante, am încercat să facem cât mai mult 
pentru infrastructura rutieră, pentru infrastructura medicală, împreună am făcut 

multe lucruri spirituale pentru cetățeni. Vă mulțumesc pentru tot ceea ce am făcut 
pentru toate instituțiile de cultură. Vă mulțumesc că de fiecare dată am știut să 

dăm votul nostru în interesul cetățenilor. 

Vă mulțumesc și urez succes tuturor celor care candidează. 

Dacă nu mai sunt alte intervenţii, declar închise lucrările şedinţei 

mulţumindu-vă pentru participare. 

Lucrările şedinței au luat sfârşit.  

 

 

    PREŞEDINTE, 

PETRE – EMANOIL NEAGU 
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