
PROCES VERBAL 

al ședinței de constituire  
a Consiliului Județean Buzău 

 
 
 

Astăzi, 27 octombrie 2020 s-a desfășurat ședința de constituire a 

Consiliului Județean Buzău, convocată prin Ordinul Prefectului Județului Buzău 
nr. 716/23.10.2020. 

Domnul Secretar General al Județului Buzău, deschide ședința, 
invitându-l pe domnul Subprefect Alecu Vasile – reprezentant al Instituției 

Prefectului Județului Buzău la ședință, să prezinte Ordinul de convocare. 
 

* 

*     * 

 

Domnul Subprefect Alecu Vasile: 

Bună ziua! 

Din păcate actualul context epidemiologic ne obligă să ne desfășurăm în 

structura acesta întâlnirea. Va fi mai greu dar ne descurcăm. Așa cum zicea mai 
devreme domnul Secretar General al Județului Buzău, prin Ordinul nr. 

716/23.10.2020, am convocat conform Codului Administrativ, ședința de 
contituire a Consiliului Județean Buzău. Despre urări și toate cele vom vorbi în 

partea a doua sau finală a ședinței, cu mulți dintre dumneavoastă mă cunosc. 

* 

*     * 

Domnul Secretar General al Județului Buzău: 

Vă mulțumesc domnule Subprefect. 

Vă rog să-mi permiteți ca anterior începerii propriu – zise a ședinței, să 

vă aduc la cunoștință câteva aspecte organizatorice și legale. 

Ședința va fi condusă de cel mai în vârstă consilier județean al cărui 
mandat a fost validat, ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri județeni ale 

căror mandate au fost validate, conform art. 116 alin. (4) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019. 



Din verificarea documentelor, cei trei consilieri județeni sunt: domnul 
Baciu Gabriel Paul (PSD) – Președinte de ședință, domnul Munteanu Ștefăniță 

(PSD) și domnul Dragomir Ionuț (PSD) pe care îi invit la prezidiul ședinței. 

Depunerea jurământului se va face în ordinea mandatelor validate ca 

poziție pe listele partidelor politice. 

Vă informez, că prin adresa înregistrată la Consiliul Județean  Buzău  sub 
nr. 15020/26.10.2020 domnul Dobre Vasile consilier județean declarat validat, 

a notificat că  refuză  depunerea  jurământului și în consecință conform art. 
116 alin. (9) din Codul Administrativ, acesta este considerat demisionat de 

drept. 

Vă mulțumesc și predau ștafeta Președintelui ședinței privind ceremonia 
de constituire a Consiliului Județean Buzău pentru mandatul 2020 – 2024 și 

celor doi colegi. 

 

* 

*     * 

 
Lucrările ședinței sunt preluate de Președintele de ședință, domnul Baciu 

Gabriel – Paul. 
 

 

Domnul Baciu Gabriel Paul: 

Doamnelor și domnilor, 

Mulțumesc domnule Secretar General pentru informațiile prealabile 

conform legii, aduse la cunoștință. 

Declar deschise lucrările ședinței de ceremonie a constituirii Consiliului 
Județean Buzău convocată prin Ordinul Prefectului Județului Buzău nr. 

716/23.10.2020. 

Vă informez că sunt prezenți la ședință 27 consilieri județeni declarați 

aleși și validați și respectiv Președintele Consiliului Județean Buzău declarat ales 

și validat. 

Prezența anunțată asigură cvorumul legal pentru desfășurarea ședinței. 

 

 

 



Ordinea de zi a acestei prime ședințe este: 

 

1. Depunerea jurământului de către consilierii județeni declarați aleși 

și validați, individual, prin Încheiere a Tribunalului Buzău; 

2. Depunerea jurământului de către Președintele Consiliului Județean 

Buzău declarat ales și validat prin Încheiere a Tribunalului Buzău. 

 

Vă supun votului ordinea de zi astfel enunțată: 

Cine este pentru?  

Supusă la vot ordinea de zi a fost aprobată cu 28 de voturi „pentru”. 

* 

*     * 

 Vă invit să deschidem procedura ceremoniei de depunere a jurământului 
de către consilierii județeni aleși ale căror mandate au fost validate prin 

Încheieri ale Tribunalului Buzău astfel: 

Alianța politică PSD – PRO România – 18 consilieri județeni 

PNL                                               - 6 consilieri județeni 

PMP                                               - 3 consilieri județeni 

Aşa cum observați, din numărul total de consilieri județeni pentru Consiliul 

Județean Buzău de 32, au fost validați 28 de consilieri județeni, 1 consilier 

județean este deminionat de drept și 4 consilieri declarați aleși au renunțat la 

mandat anterior validării de către Tribunalul Buzău. 

Consilierii județeni validați de Tribunalul Buzău au fost notificați în acest 

sens prin adresă a Secretarului General al Județului Buzău. 

Vă voi prezenta procedura de depunere a jurământului. Fiecare consilier 

județean anunțat de Președintele de ședință se va prezenta la locul special 
amenajat, va citi jurământul, punând mâna stângă atât pe Constituție cât și, 

după caz, pe Biblie. După citirea jurământului va semna pe cele două exemplare 
originale ale jurământului. Un exemplar va fi înmânat consilierului județean iar 

al doilea exemplar se va păstra la dosarul ședinței de constituire al Consiliului 

Județean Buzău. 

 

 
 



Consilierii Județeni și Președintele Consiliului Județean Buzău, depun și 
semnează următorul jurământ: 

  
 „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună - 

credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele 
locuitorilor judeţului Buzău. 

 Aşa să-mi ajute Dumnezeu !” 

Fiecare Consilier Județean a depus jurământul în ordinea mandatelor de 

pe listele Alianței/Partidului politic. 

 Lista Alianței politice PSD – PRO România: 

1. ICHIM CARMEN ADRIANA 

2. PETRE ADRIAN-ROBERT 

3. LUNGU ROMEO-DANIEL 

4. RACHE AURELIAN FELIX 

5. BACIU GABRIEL-PAUL 

6. GHIVECIU ADRIAN-IULIAN 

7.        BÎRLĂ MARIAN 

8.        PITIȘ CORNEL 

9.        RÂNJA PAUL-EUGEN 

10. IACOB CRISTINA-IULIANA 

11. BOGDAN ION 

12. DIMITRIU COSTEL 

13. MOCANU VIOREL  

14. MUNTEANU ȘTEFĂNIȚĂ 

15. SCÎNTEI FAUSTIN-DORU 

16. DRAGOMIR IONUȚ-SEBASTIAN 

17. PETRE MIRELA 

18. BUȘCU ALEXANDRU 

Lista  PARTIDULUI  NAȚIONAL LIBERAL 

19. IUGA IONUȚ-CIPRIAN 

20. POSEA MIRCEA-CIPRIAN 

21. ȘTEFU VIOREL 

22. BOLOȘ MARIETA 

23. ZOICAN ADRIAN 

24. ALEXANDRESCU GABRIEL-ADRIAN 

Lista PARTIDULUI MIȘCAREA POPULARĂ 

25. ALEXANDRU IOAN-CRISTIAN 

26. HOLBAN CORINA-MONICA 

27. CORCODEL CLAUDIU 

 



La punctul 2 al Ordinii de zi având ca obiect depunerea jurământului de 
către Președintele Consiliului Județean Buzău declarat ales, îl rog pe domnul 

Secretar General al Județului Buzău să dea citire Încheierii Tribunalului Buzău 

de validare a mandatului. 

Domnul Secretar General al Județului Buzău: 

Cu permisiunea dumneavoastă, o să dau citire dispozitivului Încheierii 

pronunțate de Tribunalul Buzău Secția I Civilă în dosarul nr. 1867/114/2020 

pronunțată la data de 13.10.2020. 

În numele legii, Instanța dispune: „ Validează mandatul de Președinte 

al Consiliului Județean Buzău al domnului Neagu Petre – Emanoil. 

Dispune comunicarea Încheierii de îndată Prefectului și Secretarului 

General al UAT Județul Buzău, ce are obligația aducerii la cunoștință publică, 

prin afișarea acesteia la sediul unității administrativ – teritoriale, în termen de 

cel mult 24 ore de la comunicare.” 

  Vă informez că acest termen a fost respectat și această încheiere a fost 

afișată la sediul Consiliului Județean Buzău încă de la data publicării. 

 

* 

*     * 

 Domnul Baciu Gabriel Paul: 

 

Vă invit domnule Neagu Petre – Emanoil să depuneți jurământul. 

Domnul Președinte depune și semnează jurământul. 

* 

*     * 

Domnule Președinte, vă invit la o scurtă alocuțiune, înainte de finalizarea 

ședinței. 

 

* 

*     * 



Domnul Președinte Neagu Petre – Emanoil: 

Este o zi în care sunt emoționat, de regulă nu mă emoționez așa ușor. 
Am puține zile când o fac și astăzi este una dintre ele. Este o zi importantă 

pentru noi toți, dar înainte să vorbim despre ziua de astăzi, vreau să ne aducem 
aminte despre cei care astăzi își încheie mandatul. De ce? Simplu, pentru că, 

cu mâna pe inimă vă spun, am oarece experință în Consiliul Județean, am avut 

plăcerea și onoarea să fac parte din primul Consiliu Județean în 1992, alături 
de domnul Baciu. Trecând prin mai multe Consilii Județene, am fost și consilier 

județean, vicepreședinte, am fost și Președinte interimar al Consiliului 

Județean, dar și Președinte ales de către consilieri. 

Cei care au făcut parte din Consiliul Județean trecut, mă refer la doamnele 

și domnii consilieri, să știți că toți au făcut tot ce le-a stat în putere pentru 
Județul Buzău. Au înțeles un lucru și vreau să le mulțumesc, o parte dintre ei 

fiind astăzi aici, că au lăsat haina politică la ușa intrării Consiliului Județean și 
au făcut tot ce le-a stat în putință, au promovat proiecte indiferent de spectrul 

politic de unde proveneau și bunăstarea cetățenilor Județului Buzău. 

O să le fiu recunoscător și oricând îi aștept cu drag la Consiliul Județean. 

Aș mai vrea să mai spun câteva cuvinte, să știți că nu se face nimic doar cu noi, 
dacă nu avem un aparat propriu bine pregătit, care să lucreze cu dăruire și 

profesionalism. Pe această cale vreau să mulțumesc tuturor angajaților 
Consiliului Județean, fie ca lucrează în aparat, fie că lucrează la foc continuu la 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, fie că lucrează în 
Spitalul Județean, inclusiv angajații din Cultură și așa mai departe. Tot ce am 

făcut noi ca și Consiliu Județean am făcut în echipă, am făcut cu ajutorul 
aparatului, care într-adevăr sunt adevărați profesioniști. Le mulțumesc și am 

onoarea că putem lucra încă patru ani împreună. 

Pe acestă cale vreau să mulțumesc și presei, care de fiecare dată a fost 

alături de Instituția Consiliului Județean când au reflectat corect activitatea 

noastră și când am greșit ne-au criticat. 

În încheiere, vreau să vă spun că astăzi încheiem un mandat și împreună 

cu dumneavoastră începem un nou mandat în care vom continua proiectele pe 

care le-am început în mandatul anterior dar și altele noi. Îmi doresc să dăm 
mâna pentru acest lucru și să punem Instituția Consiliului Județean acolo unde 

îi este locul. Instituția Consiliului Județean este cea mai importantă autoritate 
deliberativă din județ. Poate că preocupându-ne de activitățile noatre curente, 

de infrastructura rutieră, sanitară, culturală etc. nu am promovat atât de bine 
Instituția Consiliului Județean. Consiliului Județean, este Instituția 

reprezentativă a Județului Buzău și cum noi arătăm respect față de toate 
Unitățile Administrativ – Teritoriale aceeași atitudine o cer și eu celorlalte Unități 

Administrativ – Teritoriale. 



Vă mulțumesc și așa să ne ajute Dumnezeu. Să ne dea minte și suflet și 
să încercăm să iubim mai mult oamenii și să facem lucruri bune împreună. Sper 

să colaborăm măcar la fel de bine ca și în mandatul anterior. 

Vă urez succes! 

 

* 

*     * 

 

Domnul Baciu Gabriel Paul: 

Domnule Președinte al Consiliului Județean Buzău, doamnelor și domnilor 
consilieri județeni, depunerea jurământului de către noi are semnificația juridică 

a intrării în exercițiul de drept al mandatelor. 

Am speranța, ca „senior” al mandatelor de consilier județean începând cu 

1992, că vom colabora onest și eficient în scopul declarat al bunăstării 
comunității noastre județene, cu atât mai mult cu cât pandemia de COVID – 19 

afectează nu numai sănătatea concetăţenilor noştri dar şi viaţa economică şi 

socială a tuturor. 

Declar închisă ședința de constituire. Vă urez succes și sănătate tuturor. 

 

    PREŞEDINTE, 

PETRE – EMANOIL NEAGU 

 

 

        SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

                                MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 

  Verificat, 

Mirela Oprea 
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