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CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

PROCES VERBAL 

încheiat în şedinţa ordinară a  

Consiliului Judeţean Buzău  
din data de 15 octombrie 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, Mărăcine Nicolae, Pitiș Cornel, Zoican Adrian, Voinea 

Nicolae, Văcăroiu Marius – Ion, Ghiveciu Adrian-Iulian. 

Domnii consilieri judeţeni Popescu D. Ion și Vieru Mariana – Eliza 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. 268 din 8 octombrie 2020. 

Lucrările şedinţei sunt deschise de domnul Petre – Emanoil Neagu – 

Preşedinte al Consiliului Judeţean care a spus: 

-Bună dimineaţa! 

Prin Dispoziţia nr. 268 din 8 octombrie 2020, am convocat astăzi, 15 

octombrie a.c., Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară. 
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 La şedinţă sunt prezenţi fizic 31 de consilieri județeni. 

Au solicitat să participe la ședință telefonic domnii consilieri județeni, 

Popescu D. Ion și Vieru Mariana – Eliza. 
 

 Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 

Vă supun aprobării prin vot, procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 

17 septembrie a Consiliului Județean Buzău, care a fost afişat pe site-ul propriu.  

Nu au fost observaţii. Supus la vot, procesul verbal a fost aprobat cu 33 de 

voturi „pentru” din care 2 voturi exprimate telefonic. 

 

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

 

  I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND: 

1. Execuția bugetului propriu al județului Buzău pe trimestrul III 2020 pe 

cele două secțiuni; 

2. Aprobarea alocării unei sume din bugetul propriu al județului Buzău 

aferentă desfășurării unor acțiuni dedicate Zilei Naționale a României – 2020 și 

Sărbătorilor de iarnă; 

3. Completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 

276/2018 privind stabilirea numărului de autoturisme pentru activități specifice 

desfășurate de Consiliul Județean Buzău; 

4. Modificarea componenței Comisiei pentru protecția copilului Buzău. 

* 

 Suplimentar, vă propun și următoarele două proiecte de hotărâre, care au 

fost discutate în comisiile de specialitate, respectiv:  

 5. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.41/2020 privind 
predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin 

Compania Națională de Investiții S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor 
în vederea executării obiectivului de investiții „Construire bază sportivă TIP 2 

(nevăzători) – Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Buzău, str. Horticolei, nr. 

52, municipiul Buzău, județul Buzău; 
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 6. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.138/05.08.2020 
privind aprobarea promovării proiectului ”Eficientizarea energetică a clădirii 

administrative C3 din incinta imobilului situat în municipiul Buzău, b-dul Nicolae 
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. 

* 

  Supun aprobării ordinea de zi astfel completată: 

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

care 2 exprimate telefonic. 

1. Vă supun la vot proiectul de hotărâre privind execuția bugetului propriu al 

județului Buzău pe trimestrul III 2020 pe cele două secțiuni.  

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 33 

voturi „pentru” din care 2 voturi exprimate telefonic. 

* 

*     * 

2. Vă supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării unei 

sume din bugetul propriu al județului Buzău aferentă desfășurării unor acțiuni 

dedicate Zilei Naționale a României – 2020 și Sărbătorilor de iarnă. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 33 

voturi „pentru” din care 2 voturi exprimate telefonic. 

* 

*     * 

3. Supun la vot proiectul de hotărâre privind completarea art. 1 din 
Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 276/2018 privind stabilirea numărului de 

autoturisme pentru activități specifice desfășurate de Consiliul Județean Buzău. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 33 

voturi „pentru” din care 2 voturi exprimate telefonic. 

* 

*     * 

4. Supun votului proiectul de hotărâre privind modificarea componenței 

Comisiei pentru protecția copilului Buzău.  
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Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 33 

voturi „pentru” din care 2 voturi exprimate telefonic. 

 

* 

*     * 

 5. Supun votului proiectul de hotărâre privind modificarea  Hotărârii 

Consiliului Județean Buzău nr. 41/2020 privind predarea către Ministerul 
Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de 

Investiții S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării 
obiectivului de investiții „Construire bază sportivă TIP 2 (nevăzători) – Liceul 

Special pentru Deficienți de Vedere Buzău, str. Horticolei, nr. 52, municipiul 

Buzău, județul Buzău.  

Domnul Petre – Emanoil Neagu: - Știți că prin Compania Națională de 
Investiții S.A, o să facem o sală multifuncționala, gradenă pentru persoane cu 

dizabilități. 

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

aprobat cu 33 voturi „pentru” din care 2 voturi exprimate telefonic. 

* 

*     * 

6. Supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean Buzău nr. 138/05.08.2020 privind aprobarea promovării proiectului 
”Eficientizarea energetică a clădirii administrative C3 din incinta imobilului situat 

în municipiul Buzău, b-dul Nicolae 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. 

Domnul Petre – Emanoil Neagu: - Așa cum s-a discutat în comisiile de 

specialitate, este vorba despre imobilul din spatele Consiliului Județean, pe care îl 

vom reabilita pe fonduri europene cu destinația sediu administrativ.  

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

aprobat cu 33 voturi „pentru” din care 2 voturi exprimate telefonic. 
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    Domnul Petre – Emanoil Neagu: - Fiecare cred că avem ceva de spus, eu 

vă recunosc sincer, n-am nici un fel de problemă să recunosc ca m-am simțit bine 
și sunt mândru că am făcut parte din acest Consiliul alături de domniile voastre. 

Cred că au fost patru ani în care, fiecare am încercat să dăm tot ce e mai bun 
pentru comunitate. Poate uneori n-am reușit, dar de cele mai multe ori împreună 

am reușit. Vă felicit pe toți! Așa ca simbolistică, ca și amintire pentru acest 
mandat, o să vă ofer din partea mea, îmi permit acest lucru pentru că datorită 

electoratului, eu am primit un nou mandat să fiu Președintele Consiliului Județean 
pentru mandatul 2020-2024, o diplomă de excelență. Vă ofer această diplomă 

atât din partea mea cât și din partea aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean, și să o pastrăm ca și un simbol iar cei care vin după dumneavoastră să 

facă atât cât am făcut noi împreună. 

 Vă mulțumesc! 

    Domnul Burada Petre: - Cred că trebuie să spună cineva ceva și din partea 

asta de sală. Câteva considerente, am făcut parte patru ani dintr-un Consiliu 

Județean extraordinar format din oameni nemaipomeniți prieteni de-ai noștri, 
care nu au ținut cont de spectrul politic, care au hotărât, au semnat și au susținut 

niște hotărâri foarte importante pentru Consiliu Județean, care s-au materializat 
deja in teritoriul Județului Buzău. Aș vrea să mulțumesc în mod deosebit 

Președintelui Consiliului Județean, domnul Petre – Emanoil Neagu, care a reușit în 
acești patru ani să creeze acea relație prietenească între membrii Consiliului 

Județean. A reușit să pună în discuție și să aprobe cu ajutorul nostru acele 
hotărâri care, se văd în teritoriul acestui județ, de la asfaltare, pâna la poduri care 

reprezintă o mare realizare. De asemenea aș vrea să mulțumesc în mod deosebit 
și domnilor vicepreședinți care au fost alături de președinte în această activitate 

timp de patru ani. Referindu-mă la personalul tehnic al Consilui Județului Buzău, 
aș vrea să mulțumesc domnului Secretar General, care a fost alături de noi în 

toată această perioadă, aș vrea să mai mulțumesc și domnului Ciolan, directorul 
economic și nu în ultimul rând doamnei Mirela Oprea, care a fost alături de noi cu 

indicații conform legii cu explicații în comisiile în care noi am acționat. Lucru pe 

care presa nu l-a văzut, pentru că de fapt activitatea adevărată a Consiliului 
Județean s-a desfășurat în aceste comisii. Vedeți în plen, se aprobă și discuții prea 

multe nu au mai fost, dar acolo e activitatea adevărată, unde fiecare lucru se 
discută pe puncte. A fost un Consiliu Județean extraordinar de bun și vreau să 

mulțumesc încă odată Președintelui pentru munca pe care a desfășurat-o și să îl 
felicit pentru faptul că a căpătat încă un mandat și că este primul pe țara 

românească din punct de vedere al voturilor. 

 Vă mulțumesc încă odată! 

* 

 Urmează înmânarea diplomelor de excelență domnilor/doamnelor consilieri 

județeni. 
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 Doamna Mirela Oprea: - Domnule Președinte, ați afirmat tot timpul că 

domnii și doamnele consilieri împreună cu aparatul reprezintă o echipă. Din 
partea acestei echipe care vă recunoaște meritele, care vă recunoaște caracterul, 

care vă recunoaște susținea și sufletul pe care îl aveți, primiți această diplomă de 
excelență, mai ales când e urmare a realizărilor și să dea Dumnezeu să trecem 

prin toate cu bine.  

 Dumneavoastră, domnilor consilieri ne exprimăm toată aprecierea și 

gratitudinea, pentru dialogul deschis, onest, pentru respectul reciproc și să știți că 

dincolo de ceea ce însemnă relații instituționale s-au stabilit și relații omenești. 

 Suntem loiali acestei instituții, să vă dea Dumnezeu sănătate. 

Domnul Petre -Emanoil Neagu: - Dacă nu mai sunt alte intervenţii, declar 

închise lucrările şedinţei mulţumindu-vă pentru participare. 

Lucrările ședinței au luat sfârșit. 

 

 

    PREŞEDINTE, 

PETRE – EMANOIL NEAGU 

 

 

        SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

                                  MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 

 

  Verificat, 

Mirela Oprea 

 

    Steno-tehnored:   

    Steliana Şulă  

 Ardeleanu Andreea 


